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 !مرگ بر حکومت فقر
 

قيمتها دیوانه وار و لحظه اى باال              !  گرانى بيداد ميکند    
در هيچ اقتصاد حتى بحران زده که هنوز تعادلى         !  ميروند
این افسار گسيختگى قيمتها به معنى اخص                               ،دارد

مجلسيها دولت را و دولتيها       .  اقتصادى قابل توجيه نيست    
در مملکتى که      .  دیگران را عامل این اوضاع ميدانند             

حکومت آن حتى در خصوصى ترین زوایاى زندگى                    
نميتواند خود را به نفهمى بزند و                 ،مردم دخالت ميکند    

 !سر دهد“ آى دزد آى دزد”فریاد 
 

. کارگران و مردم مسببين این اوضاع را ميشناسند                        
حکومت فقر    ،مسئول این اوضاع تماما حکومت اسالمى       

حکومتى که روى ميلياردها دالر درآمد         .  و فالکت است   
از نان تا آرد و تخم        ،نفتى لم زده و در آن از مرغ تا پياز         

 ،مرغ و حتى سبزیجات یا کيميا شده یا قابل خرید نيست              
 ،اما هزینه تسليحات و سرکوب سر به فلک ميکشد                        
 . آگاهانه مردم را به فقر محکوم کرده است تا سرپا باشد

 
معضل تهيه نان و پياز و مرغ و بدوى ترین نيازهاى                     

نه    ،مردم نه تحریم اقتصادى و مشکل واردات است                   
است و نه عدم حمایت از توليد                 “  واردات بى رویه     ”

این حکومتى  .  این حکومت باندهاى مافيائى است     .  داخلى
است که آزادى و معيشت و سالمت و حرمت مردم را                   

حکومت     ،این حکومت فقر و فاقه           .  گرو گرفته است     
مردم .  سرکوب و اعدام و تحجر و ترور اسالمى است               

 .ایران باید بسرعت عليه کل این اوضاع بميدان بيایند
 

حکومت بيکارى و      !  کارگران حکومت فقر نميخواهند       
کارگران ميتوانند به         !  گرانى و سرکوب نميخواهند            

! بهترین شکل جامعه را بدون فقر و اختناق اداره کنند                  
 ! *   زنده باد حکومت کارگرى! مرگ بر حکومت فقر

  ،يادداشت سر دبير

 

 آقاى عليزاده در مقام 
 مشاور اقتصادى ناسيوناليسم کرد

 "ئاوينه"در حاشيه مصاحبه ابراهيم عليزاده با روزنامه 
 

 ٨صفحه سمکو نورى                                                                           

 

 

 کدام آينده؟ ،دوران پايانی: سوريه 
 

  با هيئت دائر دفتر سياسى حزب
 جليل بهروزى  ،سياوش دانشور ،آذر ماجدى ،على جوادى

 
 

 

 : در صفحات ديگر
 

 ،زنده باد شوراها ،عليه فقر و گرانى
 ،کارگران شرکت سرو مشرق زمين

  ... و 

 

 کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم کارگرى برگزار ميشود

 

 

 بورژوازی و انقالب
 

 سياوش دانشور

 پيرامون نشست 
 نيروهای کمونيست و چپ در کلن

  ١٣صفحه                                                        پرسش و پاسخ با علی جوادی

 

 رژيم مرتضوى ها بايد برود
 در حاشيه برکنارى مرتضوى 

 

 ١۵صفحه پدرام نوانديش                                                



يک دنياى بهتر                                                                 ٢صفحه     

تحوالت در          :يک دنيای بهتر         
سوریه به نقطه سرنوشت سازی           
رسيده است؟ تاکيدات شما  در یک       
ارزیابی کلی از وضعيت کنونی           

 سوریه کدام است؟  
 

آنچه در سوریه در        :علی جوادی 
جریان است در کليت خود تحقق           
یک خواست دیرینه این مردم                  
یعنی سرنگونی حکومت استبدادی     

استثماری اسد در این کشور               –
سرنگونی حکومت بشار         .  است

اسد یک حلقه کليدی و تعيين کننده        
در مسير دستيابی به آزادی و                   
برابری و رفاه در جامعه سوریه           

این تحوالت همانطور که          .  است
اشاره کردید اکنون به نقطه                       

. سرنوشت سازی رسيده است               
دیر یا   .  حکومت اسد رفتنی است      

زود دارد اما سرنوشت این تحول         
مساله .  از هم اکنون روشن است         

اما بر سر آینده و مختصات                       
زندگی و جامعه پس از سرنگونی        

 ،کدام آینده    .  حکومت اسد است       
آیا سوریه  .  سئوال اساسی این است   

پس از اسد جامعه ای مبتنی بر                
برابری و رفاه همگان                ،آزادی

خواهد بود یا نه؟ آیا ما باز هم                    
 ،شاهد جامعه ای استبدادی                        

ضد آزادی و     ،ضد زن   ،استثماری
ضد خوشی و شادی خواهيم بود؟          
با این تغيير که این بار رژیم حاکم         
بر سوریه بجای اینکه متحد و                  
نيرویی در اردوی اسالم سياسی           

یک متحد غرب و ناتو                    ،باشد
 خواهد بود؟ کداميک؟ 

 
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در        
تبيين خود از تحوالت سوریه بر           
مسائل کليدی و حساسی دست                 

 : گذاشته است
 

این مردم حق دارند که رژیم            -١
اسد را نخواهند و بر عليه آن                     
دست به مبارزه ای تعيين کننده               

 

 کدام آينده؟ ،دوران پايانی: سوريه 
 گفتگو با هيات داير دفتر سياسى حزب

 جليل بهروزى ،سياوش دانشور ،آذر ماجدى ،على جوادى
 

این مردم حق دارند در         .  بزنند
مقابله با رژیمی که هر                          
اعتراضی را با گلوله پاسخ               

مسلح شوند و نگذارند           ،ميدهد
که رژیم اسد از جامعه قربانيان      

این مبارزه ای    .  بيشتری بگيرد 
حزب .  عادالنه و بر حق است       

اتحاد کمونيسم کارگری خود را     
در این مبارزه سهيم ميداند و             
خواهان سرنگونی انقالبی                

 .رژیم جنایتکار اسد است
 
جامعه سوریه مانند هر              -٢

جامعه دیگری یک جامعه                  
طبقاتی است و ما شاهد جنبشها       
و گرایشات سياسی و اجتماعی       
و طبقاتی متفاوت در این                     

از این رو           .  جامعه هستيم     
اردوی سرنگونی طلبی یک            

ما شاهد  .  صف همه با هم نيست 
گرایشات کامال متناقض و                 

. متفاوتی در این اردو هستيم            
در یک طرف جریانات چپ و        
آزادیخواه و برابری طلبی قرار     
دارند و در طرف دیگر انواع          
جریانات اسالميستی و                         
ناسيوناليستی و پرو غربی و            

همه این  .  قوم پرست قرار دارند
نيروها دارای یک هدف نيستند      
و برای یک آینده مبارزه                      

از نقطه نظر کارگر و      .  نميکنند
کمونيسم تنها آن جریاناتی در          
این مبارزه دارای حقانيت                  
هستند که هدفشان از سرنگونی      

استقرار یک نظام         ،رژیم اسد  
متضمن آزادی و برابری و               

 .رفاه همگان است
  
سرنگونی حکومت بشار         -٣

اسد یک ضربه مهم به اردوی         
تروریسم اسالمی و کال جنبش        

. اسالم سياسی در منطقه است        
رژیم جمهوری اسالمی با                  
سرنگونی حکومت بشار اسد          
اصلی ترین متحد منطقه ای              

٢۶۵شماره   

خود را از دست داده و از توان                    
کمتری در سطح کشور و جهان                  

توازن قوا    .  برخوردار خواهد بود      
چه در لبنان و چه در فلسطين نيز               
در پس این تحوالت بر عليه اسالم            
سياسی در شکل کنونی اش به شکل        

. قابل مالحظه ای تغيير خواهد کرد        
سرنگونی بشار اسد شتاب بيشتری         
به حاشيه ای شدن جریان حزب اهللا          
لبنان و حماس در فلسطين خواهد              

 .بخشيد
  
یک فاکتور مهم در تحوالت                -٤

سوریه دخالت ارتجاع منطقه و                  
سوریه به   .  ميليتاریسم جهانی است     

این اعتبار یک عرصه گرهی در              
تقابل دو اردوی تروریسم دولتی و           

از یک سو    .  تروریسم اسالمی است   
ما شاهد دخالت گسترده و همه جانبه       
ارتجاع منطقه مانند ترکيه و                         
عربستان و همچنين ناتو و آمریکا و        

و .  اسرائيل در این تحوالت هستيم         
از طرف دیگر شاهد صف بندی                
رژیم اسالمی و روسيه و چين در              

. حمایت از حکومت بشار اسد هستيم     
دخالت نيروهای منطقه چه در                    
حمایت از و چه در مقابله با رژیم              
اسد یک فاکتور مخرب در تحوالت        
سوریه است که احتمال از هم                       
پاشيدگی شيرازه جامعه و تخریب            
مدنيت در این جامعه را به شدت                 

 .افزایش ميدهد
  
اپوزیسيون راست اعم از                   -٥

القاعده ای و     –نيروهای اسالميستی   
یا جریانات راست پرو غربی و یا             
قوم پرست ذره ای آزادیخواهی و             
برابری طلبی و خواستهای توده                

. مردم سوریه را نمایندگی نميکنند          
این اپوزیسيون تا مغز استخوان                 

و .  ارتجاعی و ضد آزادی است              
نشان داده است که برای رسيدن به           
اهدافش ميتواند جنایتهای بسياری            
نيز خلق کند و از هم اکنون نيز                    

. دستش به خون مردم آغشته است            

افشاء و ایزوله کردن این                            
اپوزیسيون در عين مبارزه برای        
سرنگونی رژیم بشار اسد یک               
رکن مبارزه برای آزادی و                      

 .برابری و رفاه در سوریه است
  
آینده آزاد و برابر در سوریه           -٦

در گرو دست باال پيدا کردن                    
کمونيسم و کارگر و آزادیخواهی         

سرنگونی .  در این جامعه است          
بشار اسد صحنه سياسی در این             
کشور را به شدت تغيير داده و                
امکان و فرجه بيشتری برای                  
حضور مستقل و تعيين کننده                   
جنبشها و نيروهای آزادیخواه و            
برابری طلب در تعيين مسير آتی         

حزب .  جامعه فراهم خواهد کرد       
اتحاد کمونيسم کارگری خود را            

 .گوشه ای از این مبارزه ميداند
 

تاثيرات سقوط   :  يک دنيای بهتر     
حکومت بشار اسد مساله ای                    

. محدود به سوریه نخواهد بود               
تاثيرات منطقه ای این تحوالت             
کدام است؟ سرنگونی این رژیم            
چه تاثيری بر موقعيت حکومت            
اسالمی و مبارزه توده ای برای            
سرنگونی این رژیم خواهد                      
داشت؟ تاثير سرنگونی این رژیم        
بر کل جنبش اسالم سياسی چه               

 خواهد بود؟
 

خيزش های توده ای       :آذر ماجدی 
در منطقه که تاکنون منجر به                  
سقوط سران چهار کشور منطقه           
شده نه تنها اوضاع کل منطقه را           
دگرگون کرده است، بلکه                         
تاثيراتی جدی بر اوضاع سياسی         

مصر و   .  بين المللی داشته است       
تونس از اقمار تروریسم دولتی             
بسرکردگی آمریکا هستند و لذا             

٣صفحه   



يک دنياى بهتر                                                                 ٣صفحه     

دولتهای غربی موفق شدند سریعا        
و بدون دخالت نظامی حکومت را       
تغيير دهند، بدون آنکه به کليت               

ليبی موقعيت   .  نظام آسيبی برسد     
متفاوتی داشت و کار به دخالت               

در آنجا نيز که      .  نظامی ناتو کشيد   
شاید بتوان گفت، حکومت بکلی            
سرنگون شد، اساس نظام تغييری        

در حال حاضر دولت    .  نکرده است 
ليبی حرف شنویی بيشتری از                 
دولتهای غربی دارد، اما توازن             
قوا در آینده می تواند این مناسبات        

 .را تغيير دهد
 

سوریه، بيک معنا با ليبی نيز                   
ليبی در سالهای اخير    .  متفاوت بود 

تالش بسياری کرده بود تا توسط           
دولتهای غربی پذیرفته شود،                  
قذافی سياست خود را تغيير داده و        

ضد   -ضد امپریاليستی  "تروریسم   
. خود را تعدیل کرده بود        "  غربی

اما دولت اسد در ميان اردوی                  
. تروریسم اسالمی جای داشت              

بنابراین دخالت تروریسم دولتی           
در تحوالت این کشور و قدرت               
مانيپوالسيون سياسی آن در                      

دخالت .  سوریه حتی محدودتر بود    
نظامی تنها راه دخالت غرب در            
سوریه محسوب می شود که با                

و "  ارتش آزاد سوریه       "تشکيل    
مسلح و مجهز کردن آن، تروریسم      
دولتی عمال به مقصود رسيده                  

تا همين جا توازن قوا در             .  است
منطقه بنفع تروریسم دولتی تغيير         
کرده است و با سرنگونی حکومت      
اسد و جانشينی آن با حکومتی که          
ناتو بر سر کار آورد این شرایط             
حتی بيشتر بنفع تروریسم دولتی           

 .تغيير خواهد کرد
  

اگر اوضاع منطقه در همين                     
شرایط تثبيت شود، باید گفت که             
توازن قوا بنفع تروریسم دولتی              

بيک معنا یکی     .  تغيير کرده است    
از اهدافی که تروریسم دولتی                  

 

 کدام آينده؟ ،دوران پايانی: سوريه
 ...گفتگو با هيات داير دفتر سياسى حزب 

 

بسرکردگی آمریکا طی دهه             
سپتامبر     11گذشته، پس از            

، برای آن تالش می                 2001
کرد، همانا تغيير توازن قوای          
اسالم سياسی، بشکلی غير قابل     

اما .  پيش بينی حاصل شده است    
. این شرایط هنوز سيال است           

فاکتور خيزش و تحرکات                  
مردم، یعنی قطب سوم، هنوز          

. بطور جدی موضوعيت دارد       
اینکه در پس این تحوالت کدام        

: قطب پيروز خواهد شد                      
تروریسم دولتی، تروریسم                
اسالمی یا قطب سوم، قطب               
مردم آزادیخواه و بپاخاسته،             

 .مساله ای باز است
 

در پاسخ به بخش دوم سوالتان         
باید بگویم که این شرایط بر               
رژیم اسالمی نيز کامال                        

رژیم اسالمی  .  سنگينی می کند   
در یک بحران عميق و همه               

. جانبه داخلی غوطه ور است          
تاریخا رژیم اسالمی از شرایط      
بين المللی برای تحکيم موقعيت     

تقویت .  خویش سود برده است      
اسالم سياسی و جنبش                           
تروریسم اسالمی، راهی برای      

. تحکيم آن در قدرت بوده است       
این رژیم حامی اصلی و پر و           
پا قرص تروریسم اسالمی بوده     

جنگ عليه    "باصطالح    .  است
که توسط تروریسم     "  تروریسم

دولتی، بویژه آمریکا، براه                
افتاد، در عمل موجب                            
قدرتگيری اسالم سياسی و                
تحکيم و تقویت تروریسم                    

حمله به عراق و       .  اسالمی شد  
لبنان به تقویت رژیم اسالمی و        

 .تروریسم اسالمی انجاميد
 

. اما اکنون شرایط متفاوت است     
با خيزش های توده ای و                      
دخالت دو قطب تروریستی در       
اوضاع منطقه بمنظور جهت           

٢۶۵شماره   

دادن به سير تحوالت، باالنس قدرت      
ميان دو قطب تروریستی تغيير                  

درست است که در            .  کرده است   
تونس و مصر جریان اسالمی از               
صندوق رای بيرون آمده است و در        
ليبی یکی از شرکای قدرت جریان           
اسالمی است و در سوریه نيز                      
جریان اسالمی یک شریک قدرت           
دست ساز است، اما باید توجه                      
داشت که این جریان اسالمی، که              

می خواند، با      "  معتدل"غرب آنرا      
جریان اسالميستی که تاکنون دست         

. باال را داشته است، متفاوت است            
این جریان با تروریسم اسالمی که            
رژیم اسالمی آنرا رهبری می کرد          
و حزب اهللا، حماس و سوریه و                   
غيره را در ميان قطب خویش جای          

با همکاری  .  داده بود، فرق می کند       
قدرت های منطقه، دولتهای غربی          
می کوشند جناح دیگری از جنبش            
اسالمی را تقویت کنند، آنچه الگوی        

باین ترتيب   .  ترکيه ناميده می شود       
موقعيت رژیم اسالمی در پس این             
 .تحوالت تضعيف شده و خواهد شد

  
مردم ایران بيش از ده سال است که         
در صدد سرنگونی این رژیم                        

مردم از هر            .  جنایتکار هستند     
فرصتی برای تضعيف و بزیر                    

. کشيدن این رژیم استفاده کرده اند            
ددمنشی این نظام و خالء رهبری             
مانع موفقيت مبارزات مردم شده              

شرایط ایران با کشورهای           .  است
جامعه ایران   .  منطقه متفاوت است     

از نظر سياسی و جنبشی قطب بندی       
غرب قادر نيست که در        .  شده است 

تحوالت جامعه ایران همان نقشی را      
بازی    1357بازی کند که در سال           

کرد یا اکنون در منطقه ایفاء می                 
از این رو است که شرایط در           .  کند

ایران همزمان ساده تر و پيچيده تر           
آلترناتيو سازی برای مردم          .  است

تجربه .  ایران کار ساده ای نيست           
همين چند ماه گذشته این واقعيت را          

چپ و کمونيسم در        .  باثبات رساند  

در نتيجه    .  ایران قوی تر است          
تشکل و سازمانيابی مردم یک               
امر بسيار مهم و حياتی در                        
سرنگونی این نظام و جانشينی آن       
با یک آلترناتيو چپ و آزادیخواه          

واقعيتی که حزب اتحاد             .  است
کمونيسم کارگری و جنبش                       
کمونيسم کارگری باید بر آن                    

 .سرمایه گذاری کند
 

دول اردوی          :يک دنيای بهتر        
تروریسم دولتی و کشورهای                 
مرتجع منطقه نقش ویژه ای در             

از     ،تحوالت سوریه ایفا ميکنند         
تسليح اپوزیسيون مرتجع گرفته تا      
تالش برای دخالت مستقيم نظامی       

 ،و اتحادیه های نظامی منطقه                
تاثيرات این تالشها بر اوضاع و          
تحوالت سوریه کدام است؟ کال             
این مولفه چه نقشی در تحوالت             

 منطقه ایفا ميکند؟ 
 

این تالشها            :سياوش دانشور     
دخالت آگاهانه اردوی ارتجاع               
داخلی و منطقه ای و بين المللی             

اگر .  در تحوالت سوریه است           
دول غربی و ارتجاع منطقه ای             
در ابتدای تحوالت سياسی در                 
خاورميانه و شمال آفریقا سياست        
آزمون و خطا را دنبال ميکردند و       
در واقع سياست شان را با سير و          
شتاب تحوالت تنظيم ميکردند،             
بدنبال سناریوی ليبی الگوئی                  
برای کنترل تحوالت از باال                    

فرض این سناریو   .  بدست داده شد  
 ،اینست که بنا به نخواستن مردم          

وضع سابق قابل ادامه یا قابل                  
لذا تغيير                    ،نيست"  رفرم"

مسئله اما    .  ضروری شده است       
این .  برسر ماهيت این تغيير است      

تغيير با آلترناتيو سازی، تسليح             
۴صفحه ارتجاع   



يک دنياى بهتر                                                                 ۴صفحه     

سياسی در اپوزیسيون، برگزاری       
" دوستان سوریه و ليبی      "جلسات   

که اسم رمز شکل دادن به                           
حاکميت آتی است، بميدان کشيدن        
نيروهای اسالمی طرفدار آمریکا        
و غرب و تغيير آرایش سياسی و           
چهارچوب ژئوپولتيک منطقه               

 . است
 

مردم عاصی و معترض نفی کل           
رژیم را ميخواهند و سناریوی                
دست راستی کل نظم کنونی را               
منهای فرد یا افراد شاخص آن                 

مردم آزادی ميخواهند   .  حفظ ميکند 
و عليه فقر و دیکتاتوری بميدان             

 ،آمدند و سناریوی دست راستی            
حاکميت ارتجاع سياسى را با                  
ماتریال اسالم و عشيره گری و              

. نفرت ملی بازسازی ميکند                     
صورت مسئله دول غربی در این        
کشورها نه دیکتاتوری است و نه         

خود این دولتها در      .  فقر و فالکت   
روی کار آوردن این حکومتهای           
مرتجع، حمایت از آنها، سکوت            
در باره سرکوب و کشتار مخالفين       
سياسی و آزادیخواهان کارنامه              

اما وقتی که دیگر        .  سياهی دارند  
نميشود این دولتها را سرپا                         
نگهداشت و رفتن شان ضروری          
شده، لذا باید تضمين شود که                     
تحول سياسی در این جوامع کل             
ساختارهای سرمایه داری و                    
دیکتاتوری بعنوان یک نياز پایه           

. ای آنرا زیر سوال نميبرد                         
آلترناتيو سازی از باال، تالش                  
برای قيچی کردن مردم از صحنه        
سياسی، حمایت سياسی و شکل             
دادن به ارتشهای دست ساز،                   
ميداندار کردن نيروهای ارتجاعی      

" بشر دوستانه   "و تهاجم نظامی          
هدفی جز دخالت در تحوالت                   

 . سياسی این کشورها ندارد
 

آنچه در سوریه در جریان است             

 

 کدام آينده؟ ،دوران پايانی: سوريه
 ...گفتگو با هيات داير دفتر سياسى حزب 

تغيير خواست مردم و تحميل           
چهارچوبی چه بسا ارتجاعی           
تر از رژیم بشار اسد به مردم           

مردم اسد و          .  سوریه است    
نظامش را نميخواهند و غرب         
و ارتجاع منطقه نفی و کنار              
زدن اسد را به سر کار آوردن          
جریانات اسالمی و قومی با              
حفظ اساس حکومت اسد در              

رژیم .  دستور گذاشته است          
بعثی اسد یک دیکتاتوری خشن     
نيمچه سکوالر بود اما غرب            
مشغول سر کار آوردن یک              
دیکتاتوری اسالمی و قومی             
است که اولين اقدامش جاری           
کردن قوانين شریعه و به بند             

 ،این سناریو .  کشيدن زنان است  
چه مدل ليبيائی و چه مدل                    
یمنی، قرار است نه فقط جهت         
رادیکال تحوالت در سوریه و        
دیگر کشورها را منتفی و                   
ابتکار عمل سياسی را بدست           
ارتجاع سياسی بدهد، بلکه به           
سواالت استراتژیک تر منطقه       
ای و شکافها و رقابتهای                      

. جهانی نيز موقتا پاسخ ميدهد         
آمریکا و دول غربی، روسيه،        
چين، اسرائيل، اتحادیه عرب،       
ترکيه، جمهوری اسالمی و              
تروریسم اسالمی در این                     

هر کدام      .  تحوالت درگيرند     
منافع بالفصل و استراتژیک           

منافعی .  خود را دنبال ميکنند        
که تالقی آنها ميتواند دامنه                 
جنگ را از سوریه به دیگر               
کشورها گسترش دهد و یا                   
دستکم بازتابش را در جنگ             
 . داخلی طوالنی در سوریه بيابد

 
در هر حال چهارچوبهای                   
منطقه خاورميانه و شمال                   

. آفریقا دارند تغيير ميکنند                 
چهارچوبهای پوسيده و قدیمی        
بی اعتبار شدند و جنگ برسر         

٢۶۵شماره   

. شکل دادن به آینده در جریان است         
مردم و طبقه کارگر سوریه و دیگر         
کشورها برای آزادی و برابری و             
رفاه قيام کردند و ارتجاع منطقه ای         
و بين المللی نيز بازسازی وضع                
موجود را با حداقل تغييرات دنبال            

در سوریه بویژه مسئله                .  ميکند
مهمتر و قدیمی تری یعنی تقابل با             
تروریسم اسالمی ضد آمریکا دنبال        

ميدان دادن به اسالم پرو             .  ميشود
غربی بعنوان نيروئی ضد کمونيست     
و ضد آزادی، هم تناسب قوا را به              
ضرر جمهوری اسالمی تغيير                   

" خطر"ميدهد و هم حائلی برای                
عروج کارگر و آزادیخواهی                       

این .  کمونيستی در منطقه است              
سياست و این مدل حکومتی شاید               
مطلوب غرب و متناسب با انکشاف        

اما در    ،جوامع سرمایه داری نباشد     
متن بحران حکومتی و بحرانهای             
جهانی، سياست غرب روی ماتریال      
واقعی و موجود برای حفظ اوضاع         

 .  موجود متکی است
 

یک واقعيت            :يک دنيای بهتر           
تحوالت در خاورميانه عروج نوعی     
از اسالم سياسی است که در سازش        
با غرب و نيروهای ناسيوناليست             
پرو غربی خود را برای سهم بری           

. از قدرت سياسی آماده ميکند                      
ليبی نمونه        ،مصر    ،تونس    ،ترکيه

آیا این  .  هایی از این تحوالت هستند      
جناح از اسالم سياسی دارای                        
موقعيت پایداری در تحوالت منطقه       
خواهد بود؟ حال و آینده این نيروها          

 را چگونه ارزیابی ميکنيد؟ 
 

این واقعيت آه               :جليل بهروزی    
قطبی از اسالم سياسی در تالش                 
است آه خود را بعنوان آلترناتيو                
حكومتی در خاورميانه و بعضا                 
شمال آفریقا جا بزند و این آه                        
بورژوازی و دولتهای غربی                       
ميكوشند این جناح از جنبش اسالم            

سياسی را النسه آنند و به بازی            
بگيرند و از آنان بعنوان نماینده             
اعتراض مردم و راه حل اوضاع        

در یك سطح پایه ای        ،معرفی آنند 
و عمومی تر حاآی از افول و                 
نزول اسالم سياسی در منطقه                

نمونه جمهوری اسالمی و       .  است
طالبان در افغانستان نشان داد آه         
هر چند این جریان سالح برنده              
ای در مقابل اعتراض، انقالب و          
آمونيسم است ولی در درازمدت         
خود یك عامل بی ثباتی و یك                    
عامل در رشد جنبشهای اجتماعی       

جریان اصالح  .  و رادیكال ميباشد   
طلب و یا همسو با غرب در                      
جنبش اسالم سياسی خود یك                   
ابزار موقت بورژوازی و                        

اگر در دور    .  دولتهای غرب است  
گذشته اسالم سياسی هار و                       
متوحش و به اصطالح                                

پاسخ شرایط بود        "  فاندمنتاليسم"
امروز سياست بر آن است آه                 

در مقابله با آن            "  ميانه روها   "
نمونه حزب        .  تقویت گردند       

و جریان     "  توسعه و عدالت         "
اسالمی حاآم در ترآيه نمونه ای         
است آه آليت بورژوازی از سر         
بيچارگی آن هم با وجود سرنيزه           
های ارتش ترآيه  باالی سر آن،           
پشت سر آن رفته است و تا همين          
حاال هم مشكالت و دردسرهای            
فراوانی برای آن بوجود آورده              

نمونه متاخر آن سرشاخ           .  است
آشيدن دولت ترآيه با اسرائيل بر        
سر مسئله آمك رسانی به فلسطين       
است و در تونس، مصر و ليبی              

از یك طرف در      .  نيز به همچنين   
غياب یك جنبش رادیكال،                          
آمونيستی و آارگری و از طرف        
دیگر با وجود ورشگستگی                      

۵صفحه جریانات   



يک دنياى بهتر                                                                 ۵صفحه     

پایدارتر و سنتی بورژوائی در این      
تنها محصول سياسی              ،آشورها

طبقه حاآمه در این منطقه آه از             
حمایت غرب نيز برخوردار                   

. است، همين نيرو ميتوانست باشد      
اما هيچ آس در این آه این جریان         

" متعارف"بتواند حتی شرایط                
 . گذشته را احيا آند، توهمی ندارد

 
هر چند مقتضی سرمایه داری در         
آشورهای آمتر توسعه یافته و به         
اصطالح تحت سلطه وجود                      
دیكتاتوری عریان و سرآوبگر             
است و مذهب در بخشی از این               
آشورها سالح مهمی در تحميل             

ولی حكومت    ،فقر و اختناق است     
مذهبی و اسالم بطور مشخص               
نميتواند سوخت و ساز سياسی                
الزم و درازمدت برای انباشت و          

این .  سودآوری سرمایه فراهم آند     
تناقض پایه ای از یك طرف و                  

جدایی هاى         "جنبه تاریخی                 
استراتژیك تر ميان سرمایه داری        
های پيشرفته امریكا و اروپا با                

، بقول       "آشورهای اسالم زده            
منصور حكمت از طرف دیگر              
موقعيت ناپایداری را برای همه            

هارد "بخشهای اسالم سياسی از           
" اصالح طلب   "گرفته تا       "  الینر

جریان "به این معنی      .  ایجاد ميكند 
، یعنی جریان اسالمی آه               "دوم

در این آشورها با      ،متكی بر غرب  
قيچی آردن جنبش آزدیخواهانه و        
سرنگونی طلبانه مردم روی آار         
ميایند و ظاهرا هدف ایجاد                         
حكومتهای اسالمی را ندارند، اما        
همچون سلف خود نميتوانند                      
حكومتهای مطلوب بورژوازی و        
حاآميت پایداری را شكل دهند و           
این در مورد سوریه هم صدق                 

یك تفاوت ویژه سوریه هم        .  ميكند
این است آه حكومت اسد هم                     
عياری مذهبی و اسالمی اش باال          
بود و هم رابطه نزدیكی با جریان         

 

 کدام آينده؟ ،دوران پايانی: سوريه
 ...گفتگو با هيات داير دفتر سياسى حزب 

اسالمی از حزب اهللا لبنان                   
گرفته تا حماس و جمهوری               
اسالمی داشت و هم وابستگی          

. عميقی با دول غرب نداشت            
این ویژگيها درخود شانس                 
جریانات اسالمی را علی                    
العموم در به قدرت رسيدن آم         

هر چند آه وقتی سناریو      .  ميكند
سياه شكل ميگيرد، وقتی خود          
غرب آلترناتيو روشنی در قبال      
اوضاع آنونی در این آشور            
ندارد، امكان قدرت گيری هر         

. ملغمه سياسی امكان پذیر است     
اما آن چه آه مسلم است این                
است آه قدرت آتی در سوریه          
نماینده خواست و اراده مردم            
سوریه نبوده و برای طبقه                  
سرمایه دار و مسلط در این                
آشور و منافع درازمدت                     

نقش "  امپریاليستی"آشورهای   
با .  موقتی را بازی خواهد آرد      

توجه به سير اوضاع جدال                
واقعی طبقات و جنبشهای                  
اجتماعی تازه پس از سقوط               
بشار اسد و در دل یك دوران             
گذار پر تالطم به روی صحنه         

 .خواهد آمد
 

یک رکن          :يک دنيای بهتر        
تالش اردوی تروریسم دولتی         
شکل دادن و حقنه کردن                      
آلترناتيو دست ساز غرب در           
پس سرنگونی حکومت بشار          
اسد و کال سران دیکتاتور                   

چه ارزیابی و        .  منطقه است   
نقدی از این تالشها و کارنامه          

غرب در این زمينه دارید؟                  
چگونه باید با این تالشها مقابله       

 کرد؟ 
 

سوریه دارای          :علی جوادی    
موقعيت ویژه ای در تقابل                  

. اردوهای جهانی است                        
نيروهای منطقه ای و جهانی            

٢۶۵شماره   

بسياری هم برای سرنگونی و هم              
برای حفظ حکومت آن به خط شده            

. اند و در مقابل هم قرار گرفته اند             
به این اعتبار سوریه از ليبی و یا                
مصر و تونس به جهاتی متمایز                  

از یک طرف ما شاهد آن                .  است
هستيم که رژیم جمهوری اسالمی و        
حکومت روسيه امکانات و توان               
بسياری را برای حفظ رژیم اسد                 

از طرف دیگر می     .  بکار گرفته اند   
 ،بينيم که حکومتهای ترکيه                           

و همچنين نيروهای ناتو          ،عربستان
و آمریکا دست به تالشهای بسياری        

همانطور که رژیم اسالمی      .  زده اند 
و روسيه برای حفظ رژیم اسد                     

 ،اسلحه و امکانات هزینه ميکنند               
دول ترکيه و سازمانهای جاسوسی          
و امنيتی غرب نيز اسلحه و                           
امکانات در اختيار نيروهای                        
اپوزیسيون ارتجاعی و پرو غربی          

این اردوها دارند          .  قرار ميدهند    
این .  جنگ خود را در سوریه ميکنند   

جنگ ذره ای از منافع مردم در                   
کسب آزادی و برابری و رفاه را                

 .نمایندگی نميکند
  

دول غربی و مشخصا آمریکا سابقه        
ویژه ای در آلترناتيو سازی و حقنه          
کردن این آلترناتيوهای دست ساز و       

به "  مترقی"ارتجاعی در بسته بندی      
کارنامه این   .  توده های مردم دارند      

دولتهای دست ساز کامال روشن                
. دستور العمل روشنی دارند       .  است

تالش ميکنند که دستگاه حاکميت               
ارتجاع و سرمایه را زیر ضربات           

تالش .  توده های مردم خارج کنند          
ميکنند تا اعتراضات توده های                   
مردم را خاتمه یافته قلمداد کنند و               
در صورت لزوم مستقيما با قوه                  

. سرکوب آنها را خانه نشين کنند               
تالش ميکنند تا یک مجلس موسسان       
سر هم بندی شده از نمایندگان                      
طبقات حاکم و دارای جامعه شکل            
دهند تا قوانين آتی جامعه را و یا به            

عبارت بهتر سند بردگی جامع را        
کنند و در عين حال قوه         "  تدوین"

قهریه و سرکوب طبقه حاکم که             
بعضا یا ابراز وفاداری کرده و یا         
بازسازی شده است مشغول جمع         
کردن بساط اعتراضات در سطح        

به این تصویر باید        .  جامعه است  
تالش رسانه ها و نيروی مهندسی       
افکار عمومی غرب را نيز اضافه      

تالشی که هدفش این است          .  کرد
که این حکومتهای مرتجع و دست       
ساز را محصول کار و تالش                  

 .جامعه قلمداد کنند
  

هدف پایه ای این تالشها حفظ                  
دستگاه حاکميت طبقاتی سرمایه          

هدف .  در این جوامع است                  
مشخص شان سر و سامان دادن            
به حکومتی پرو غربی و حافظ              
منافع غرب در تحوالت آتی این            

به این اعتبار تالش      .  جوامع است 
ویژه ای برای تغيير جغرافيای              

 .سياسی در حال جریان است
  

اما دخالت نظامی و یا حمله                      
نظامی مستقيم یک رکن پيشبرد            
این استراتژی ارتجاعی در                     

این تالش  .  تحوالت کشورها است   
در عين حال مستلزم کشتار و                 
خونریزی و بعضا نابودی                        

 ،عراق.  ساختارهای جامعه است     
افغانستان و ليبی نمونه های                     
روشنی از کارنامه چنين                            

سوریه ميتواند    .  تالشهایی هستند   
اشکال پيچيده تر و فاجعه انگيزتر       

 .شکل پيشبرد این اهداف باشد
 

مقابله با این تالشها در اساس در           
گرو دست باال پيدا کردن کمونيسم      
و کارگر و آزادیخواهی در صف         

به ميزانی   .  تحوالت جامعه است     
که اردوی ما در این تحوالت                  

۶صفحه  ،ضعيف باشد   



يک دنياى بهتر                                                                 ۶صفحه     

به همان درجه هم این نيروهای              
ارتجاعی سرنوشت تحوالت را            

اما در عين حال      .  رقم خواهند زد   
ما باید بطور همه جانبه ای اهداف        
ارتجاعی و ضد انسانی این تالشها      
را بر مال کنيم و اجازه ندهيم توده          
های مردم را به این تحوالت                     

یک رکن تالش ما        .  دلخوش کنند  
در این راستا باید این باشد که                   

مردم .  قناعت نکنند "  کم"مردم به    
از هم اکنون در عين پيشبرد                      
مبارزه برای سرنگونی رژیم اسد        
در عين حال هم این جریانات و               

 .   تالشهایشان را عميقا افشاء کنند
 

حکومت بشار        :يک دنيای بهتر      
اسد بسرعت در حال فروپاشی و           

نيروهای ارتجاعی    .  سقوط است   
اسالميست و پرو غربی و                          
ناسيوناليست عرب صحنه گردان       

در این شرایط بر      .  اوضاع هستند 
چه مولفه هایی باید تاکيد کرد تا              
طبقه کارگر و مردم آزادیخواه                

اوضاع را به      ،امکان داشته باشند   
 نفع خود رقم زنند؟ 

 
اتفاقی که در سوریه        :آذر ماجدی 

در حال تکوین است، حتی اگر از         
نظر شکل متفاوت باشد، در اساس      

. با دیگر تحوالت منطقه یکی است     
مردم :  صورت مساله ساده است        

از فقر، تبعيض، خفقان و اختناق،        
نابرابری و سرکوب بجان آمده              

. عليه نظام حاکم بپا خاسته اند       .  اند
به .  برای تغيير بميدان آمده اند             

نظام .  گفته اند "  نه"وضع موجود    
سرکوب برای حفظ خویش به                 

مردم .  مردم یورش برده است            
قربانی داده اند، اما مقاومت کرده         

در این ميان دولتهای غربی           .  اند
که نگران از دست رفتن کامل                 
شرایط هستند، از ترس افتادن                 
قدرت بدست مردم، کارگران و             
نيروهای چپ و کمونيسم وارد               

 

 کدام آينده؟ ،دوران پايانی: سوريه
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بازار توُطـئه و    .  ميدان شده اند   
نيروهای .  دسيسه داغ شده است   

ارتجاع درونی با کمک و                   
پشتيبانی غرب بعنوان آلترناتيو     
در مقابل جامعه و مردم قرار           

 .داده شده اند
  

قرار است مردم از آشوب و              
کشتار و ناامنی بهر آلترناتيوی       
که در مقابلشان قرار داده می           

"شود، رضایت دهند            اسد . 
برود، هر چه جای آن بياید                 

اینرا دارند در        !"  بهتر است   
ما این  .  مغز مردم فرو می کنند     

. شرایط را بخوبی می شناسيم         
دقيقا با ایران همين      57در سال   

همين پروسه    .  کار را کردند       
رضایت دادن مردم به خمينی          

تاریخ .  و اسالميست ها بود           
دارد در سوریه نيز تکرار می         

 .شود
 

این .  مردم باید متشکل شوند          
اما در      .  پاسخ اوليه است           

اوضاع بلبشوی کنونی سوریه،     
این کار بسيار سخت بنظر می         

باید نقشه عمل تروریسم       .  رسد
دولتی و ارتجاع داخلی برای           

باید مردم را    .  مردم افشاء شود   
به تشکل در محل زیست و کار       

. ترغيب و تشویق کرد                          
نيروهای فعال باید پيشقدم                   

جنبش آزادیخواه و             .  شوند
کمونيستی بين المللی باید نقش         

باید قاطعانه  .  فعالتری ایفاء کند   
کوشيد هر دو آلترناتيو موجود        

نه .  را افشاء و بی اعتبار کرد         
به حکومت اسد و نه به                          
آلترناتيو دست ساز تروریسم           
دولتی باید وسيعا در ميان توده        

مردم .  های بپاخاسته اشاعه یابد   
باید در مقابل هر دو آلترناتيو            

باید .  بسيج شوند و سازمان یابند
توجه داشت که در شرایط ختم         

٢۶۵شماره   

جنگ موجود بنفع نيروهای                          
ارتجاعی ارتش آزاد سوریه، جنگ        
مردم با نظم حاکم ادامه دارد و باید            

 . ادامه یابد
 

تحوالت تونس و        :يک دنيای بهتر    
مصر و ليبی و یمن نشان داده است           
که تغييرات در این رژیمها اساسا به        
تغيير و یا سقوط راس این حکومتها         
منجر شده است و نيروهای جانشين        
بسرعت اوضاع را سرهم بندی                 

چه ارزیابی از تغيير و           .  کرده اند  
تحوالت در قدرت سياسی در این              
جوامع دارید؟ آیا این حکومتها                    
پایدارند؟ آیا ما شاهد حلقه های                    
دیگری از تقابل جنبشها و طبقات              

 اجتماعی خواهيم بود؟ 
 

با فرض تفاوتهائی   :سياوش دانشور
نهایتا ماحصل قيامها و خيزشهای            
توده ای به سقوط نظم سابق منجر             

بن علی و مبارک و             .  نشده است   
عبداهللا صالح و قذافی رفته اند اما نه        
تنها نظام و حکومت آنها برجاست            
بلکه در موارد زیادی عقبگردهای          

در .  جدی به جامعه تحميل شده است      
واقع در فقدان آمادگی سياسی و                  
تشکيالتی طبقه کارگر و اردوی                
انقالبی، قدرت سياسی در این                      
جوامع بين عناصر و نيروهای                   

. طبقات دارا دست بدست شده است         
بعضا عناصری منفور کنار رفته اند      
و یا کنار گذاشته شده اند اما اساس             
نظم سابق با اتکا به ترکيبی از                      
نيروهای مرتجع سابقا حکومتی و            
اپوزیسيونی و یک نمایش انتخاباتی       

مردم در چنين         .  حفظ شده است        
شرایطی یا حاشيه ای و مایوس                   
ميشوند و یا در بهترین حالت مقابل          

های موجود سلبی عمل         "  انتخاب"
 . ميکنند

 
در واقع دور اول تحوالت سياسی             
در این کشورها نه فقط به سقوط                 

بخشی از دیکتاتورها منجر شده           
است بلکه چهارچوبهای قدیمی را      
زیر سوال و توقعات جدیدی را             
مطرح کرده است اما تاکنون                   
بورژوازی و طبقات حاکم                        
توانسته اند کنترل اوضاع را                  

بطور قطع نميتوان   .  بدست بگيرند 
گفت که تحوالت سياسی در این            

نه .  کشورها به پایان رسيده است       
دولتهای جدید چنين تصویری از         
خود دارند و نه مردم این کشورها       
این دولتها را بعنوان سمبل                        

. تمایالت خود برسميت ميشناسند       
کشمکش و تقابل در اشکال                       

پایداری .  مختلف در جریان است      
و عدم پایداری این دولتها و                      
وضعيت کنونی به ماحصل این            

اگر مردم  .  کشمکشها بستگی دارد   
رضایت دهند این رژیمهای جدید        
به کارشان ادامه ميدهند و تتمه               
عقب نشينی های طبقه حاکم و                
پيشرویهای مردم آزادیخواه را هم      

اگر مردم رضایت     .  پس ميگيرند  
ندهند و در این اوضاع دوفاکتو             
افق و اهداف و سياست و صف              
جنبشهای طبقاتی متمایز شود و            
وارد دور جدیدی از کشمکش                
برسر آینده شوند، آنوقت این                   
دولتها و نيروهای کنونی تنها                 
ميتوانند جزو دولتهای موقت طبقه     

. حاکم در دوره انقالبی باشند                  
دولتهائی که یک به یک بعنوان             
نماینده ارتجاع و سرمایه و با                  
وظيفه اعاده نظم کنونی و                          
سرکوب تمایالت انقالبی بميدان          

دولتهائی که دستور          .  می آیند    
کارشان اقتصادی نيست بلکه                 

 . اساسا سياسی است
 

تردیدی نيست مردم و نيروهائی          
که برای نان و آزادی و عليه فقر           
و فساد و دیکتاتوری قيام کردند،          
عليرغم همه محدودیتها بسادگی           

در .  صحنه را واگذار نميکنند            
مصر و تونس وسيع ترین تقابلها          
بين کارگران و سرمایه داران،              
بين اسالميها و سکوالرها، بين             
اردوی آزادیخواهی و قيام                        
کنندگان با ارتجاع سياسی و                    

بویژه .  اسالميها در جریان است       
پيروزی و پيشروی در هر کشور        

٧صفحه و در هر                 



يک دنياى بهتر                                                                 ٧صفحه     

قلمرو ميتواند اوضاع را در کل             
. منطقه تحت تاثير قرار دهد                     

مسائل منطقه پيچيده، چند بعدی،           
تاریخی، با بازیگران و منافع                  
متضاد است و پایان آن نيز تابعی          
از بفرجام رسيدن روندهائی است        
که ماهيت کشوری ندارند بلکه               
اساسا منطقه ای و جهانی و                       

 . استراتژیک اند
 

تردیدى نيست که ما کمابيش با                
یک دوره باز سياسى که اساسا               
محصول قيام ها و خيزشهاى توده        

هدف باالئى   .  اى است روبروئيم     
ها و اردوى ارتجاع اینست که                
بسرعت ایندوره را ببندد و                        
حاکميت طبقاتى خود را تثبيت و           

در این فرجه ضروری   . تحميل کند
و حياتى است که طبقه کارگر و              
اردوی کمونيسم و آزادیخواهی با        
پالتفرم و پرچم سياسی و اهداف            
متمایز طبقاتی خود بميدان بياید و         
برای شکل دادن به سيمای آتی این       
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 . جوامع وارد کشمکش شود
 
سرنگونی و    :يک دنيای بهتر    

سقوط حکومت بشار اسد چه            
فرجه ها و فرصتهایی برای              
کمونيسم و کارگر در سوریه            
ایجاد ميکند؟ مولفه های                       

 عمومی کدامند؟ 
 

مولفه های       :جليل بهروزی     
عمومی پس از سقوط بشار اسد      

اوال، اسد رفتنی         :  اینها ست    
است این حكم را مردم سوریه          
داده اند و نيروهای مسلح ضد          

آنده شده    "اسد آه بخشا از               
خود حكومتند با اتكا به         "  های

این حكم مردم ميدان دار                      
از این رو این مردم را        .  هستند

نميتوان بسادگی به خانه                       
سوریه وارد   .   هایشان فرستاد  

دورانی شده است آه جدالها بر       
سر مسائل گره ای جامعه تازه         

 .در حال شكل گيری است

٢۶۵شماره   

ثانيا با سقوط اسد ضربات سنگينی           
بر پيكره اسالم سياسی وارد خواهد         
آمد و این در مقياس عمومی یك                   
پيروزی بزرگ برای جنبش ترقی           
خواهی و سوسياليستی به حساب               
مياید و این ميتواند سكوی پرشی                
برای این جنبشها چه در سطح                     
سوریه و چه در سطح منطقه قرار            

 . گيرد
 

ثالثا بزیر آشدن این حكومت جالد و       
ضد بشری ميتواند این امكان را                 
برای تمام جنبشهای آزادیخواهانه،         
مترقی و عدالت خواه فراهم آند تا             
به روی صحنه سياست پای                           

جنبش توده ای در چندین         .  بگذارند
ماه اول ميرفت آه این امكان را                  

اما سرآوب  .  بطور وسيع فراهم آند    
شدید این اعتراضات و سربرآوردن       
یك جریان مسلح تقویت شده توسط           
غرب، عربستان و ترآيه توانست            
این جنبش برحق ميليونها مردم                  
معترض را در نيمه راه قيچی آند و         

و بنظر    .  تحت الشعاع قرار دهد        
ميرسد سربرآوردن مجدد این                  
جنبش به قطعی شدن جدال نظامی        

آن .  این دو طرف گره خورده است     
چه مسلم است سوریه پس از                     
سقوط اسد تازه وارد تالطمهای              

. عظيم و سرنوشت ساز خواهد شد       
جنبشهای مترقی چون جنبش زنان       
برای برابری و جنبش جوانان                 
برای خالصی فرهنگی، جنبش              
آارگری برای رفاه و آزادی و                 
جنبشهای سكوالر تازه ميدانهای            
بزرگی برای عرض اندام پيدا                  
خواهند آرد و این وظيفه طبقه                 
آارگر و آمونيسم است آه برای            
سازمان دادن یك انقالب اجتماعی         

 .  در راس این جنبشها قرار گيرد
 

در سوریه و سایر آشورهای                    
را "  بهار عربی  "خاورميانه  آه        

تجربه ميكنند تاریخ واقعی و یا                
تاریخ معاصر در حال شكلگيری          

زمين سخت تحوالت انقالبی    .  است
معاصر در حال شخم خوردن                  

قابله این تاریخ بورژوازی        .  است
امپریاليستی و نيروهای ارتجاعی        
مذهبی و ملی نيستند هر چند آه با          
توحش و سرنيزه و سرمایه آنان              
در آوتاه مدت بذر علف هرز                    

 * .آاشته ميشود

 

 آثار منصور حکمت 
!را بخوانيد  

 

برای هر کارگر و کمونيستی که به برپائی 
جامعه ای سوسياليستی فکر ميکند و آن را 
امری مبرم و ممکن ميداند، منصور حکمت 

.يک گنجينه غنی آموزش است  
 

http://hekmat.public-archive.net  
 

www.m-hekmat.com 
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 در باره سايت حزب 

 

به اطالع ميرسانيم که مشکل فنى سايتهاى حزب 
برطرف و بازديدکنندگان ميتوانند براى دنبال کردن 
 :سياستهاى حزب به سايتهاى زير مراجعه کنند

 

 org.wupiran.www 

 net.wupiran.www  
 

 روابط عمومى حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
 ٢٠١٢ژوئيه  ٢۵
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در نقد نظرات آقاى ابراهيم                       
عليزاده دبير اول کومله که در این        

قبال به یک         ،مصاحبه آمده است     
دو مورد اشاره خواهم کرد که                 
اساس تکيه گاه تئوریک و                          
استراتژی واقعى سياسى آنها در           

ابراهيم عليزاده   .  کردستان ميباشد  
در این مصاحبه به وضعيت                     
سياسی شهروندانی که به زبان               
کردی تکلم ميکنند و در                               
کشورهای ایران و عراق و ترکيه        
و سوریه ساکن هستند پرداخته               

اما برای طوالنی نشدن             .  است
مطلب تنها به پيشنهادات آقای                  
عليزاده به حکومت بورژوازی            
کرد در کردستان عراق خواهم              

 . پرداخت
 

حلول ماه شب چهارده فدراليسم          
حاکميت مردمی       "در آسمان             

 "کومله
" پيشرو"نشریه              311شماره       

ارگان کميته مرکزی کومله                      
مصاحبه ای از ابراهيم عليزاده به        

کردستان "زبان کردی تحت نام            
را در      "  بطرف افقی روشن           

سرمقاله خود دارد که قبال در                   
در کردستان     "  ئاوینه"روزنامه     

. عراق نيز به چاپ رسيده است             
این مصاحبه در مورد اوضاع                

" چهار پارچه "سياسی به قول آنها      
کردستان است که به مسائل                       
مربوط به کشورهایی که در آنها           
شهروندان کرد زبان زندگی                    
ميکنند پرداخته و با نظر به                        
اوضاع سياسی منطقه و جهان، به       

افق "اصطالح خواسته اند آن                  
را از نظر کومله نشان            "  روشن

داده و بحران سياسی در این                     
مناطق را تحليل و راه چاره ای               
برای برون رفت از این وضعيت         

در ادامه به محتوای     .  را نشان دهد  
این مصاحبه خواهم پرداخت اما           
تاکيد این نکته ضرورى است که          

 

 آقاى عليزاده در مقام مشاور اقتصادى ناسيوناليسم کرد
 "ئاوينه"در حاشيه مصاحبه ابراهيم عليزاده با روزنامه 

 
 سمکو نورى

مصاحبه مذکور به مثابه جنبه         
عملی، اثباتی و تحليلی برنامه         

حاکميت "کومله تحت نام                    
برای "  مردمی یا شورایی            

کردستان است که بارها از                
طریق اینگونه مصاحبه های           
بدور از واقعيات اجتماعى                 

ميزان            ،جامعه کردستان          
نزدیکی خودشان را با سایر              
ناسيوناليستهای منطقه نشان             

در پس هر کلمه ای که   . داده اند
آقای عليزاده به کار برده است        
سيستم فدراليسم را تایيد و با              
ذکر اینکه کردستان عراق به           
لحاظ سياسی و اجتماعی و                 
اداری از حکومت مرکزی               
مستقل است، مشکل اساسی را       
در عدم استقالل اقتصادی                   
کردستان عراق از حکومت             

ولو اگر در کردستان        ،مرکزی
عراق سيستم حکومتی فدراليسم    

یعنی مشکل       .  باشد، ميداند      
اساسی در کردستان عراق نه          
فدراليسم و قومی گری و                     
عشيره گری به مثابه روبنای           
سياسی یک نظام سرمایه داری      
و سر برآوردن فرعونهای زالو     
صفت که خون طبقه کارگر را        
در شيشه کرده اند بلکه مشکل         
اساسی عدم استقالل اقتصادی         

مام "سيستم فدراليسم جناب               
 !! است" جالل

 
این اپورتونيسم سياسی،                      
مشاوره دادنها به ناسيوناليسم          
کرد و جالل طالبانى از جانب          
آقای عليزاده تازگی ندارد و              

اگر .  آخرین بار هم نخواهد بود     
اینبار جنبه قابل توجه اى                     

تنها بيان روشنتر        ،ميتوان دید  
کل محتویات ذهنی ناسيوناليسم      
چپى است که رهبرى کومه له         
ميخواهد تحت عنوان                             

نکته .  مطرح کند   "  کمونيسم"

٢۶۵شماره   

دیگر اینکه کارکنان روزنامه                      
که قبال برای روزنامه             "  ئاوینه"
یا همشهری کار                 "  هاوالتی"

خود از ناسيوناليستهای            ،ميکردند
معترض در کردستان عراق هستند         
که با آقای عليزاده این مصاحبه را            

جالبتر اینکه کل           .  ترتيب دادند     
سواالتی که در این مصاحبه مطرح        
شده کامال با درکی ناسيوناليستی از        
مسائل است و در هيچ جایی از این           
مصاحبه دیده نمی شود که این درک       
مورد نقد قرار گيرد که هيچ بلکه               
همسویی کامال روشنی با مصاحبه          

 .شونده وجود دارد
 

برنامه حاکميت مردمی کومله همان      
 طرح ارتجاعی فدراليسم

برخورد سياسی به کومله و                           
دیدگاههاى ابراهيم عليزاده با                       
برخورد به احزاب رسما                                 
ناسيوناليست تنها از آنجهت فرق              
ميکند که، احزاب رسما                                   
ناسيوناليست همچون حزب                          
دمکراتها در گفتار و پراتيک                       
سياسيشان رسما از ناسيوناليسم و             
هویت تراشيهای دروغين و                          
ساختگی دفاع ميکنند اما کومله با             
بکارگيری ترمينولوژی عاریتی از        
مارکسيسم به همان نقطه ميرسد که         

در این مصاحبه        .  حزب دمکرات   
عليزاده به این نتيجه ميرسد که گویا        
با توجه به ساقط شدن حکومت بعث        
عراق و استقرار ناسيوناليسم کرد            
در کردستان که درجه دمکراسی              
خواهيش در منطقه نمونه ندارد،               

اميد به امکان رهایی از ستم ملی             "
(در سایر بخشهای دیگر         منظور " 

) کردستان ایران، سوریه، و ترکيه         
در چنين عرصه       .  زنده شده است      

هایی است که ميتوان به کنه سياست        
و افق ناسيوناليستى این سازمان پی         

این بخش از ادعای ابراهيم             .  برد
عليزاده در مورد اميد به رهایی از           

با توجه به تجربه               "  ستم ملی    "

کردستان عراق دقيقا تحليل حزب       
. دمکرات از این وضعيت است           

همگان ميدانند که بعد از سالهای          
منطقه پرواز ممنوع در           90-91

شمال عراق ایجاد و آمریکا رسما       
احزاب ناسيوناليست کرد در                  
شمال عراق را به سمت حکام                

. مرتجع منطقه منسوب کرد                    
همکاری و کمکهای آمریکا به              
این پادوهای پنتاگون در شمال               

 2003عراق تداوم داشت تا سال         
که به عراق لشکرکشی نظامی              
کردند و یکی از جبهه های                       
نظامی آمریکا در این لشکر کشی       
به عراق همان منطقه تحت نفوذ            

در .  بود"  بارزانی و طالبانی       "
واقع برخالف نظر احزاب                       
ناسيوناليست کرد در کردستان که      
گفته ميشود کردستان به وسيله               
مبارزه نيروی ميليشيایی آنها از           
دست حکومت عراق در آورده             

حکومت عراق و بازیگران           ،شد
سياسی داخل و خارج آن و                        
همچنين حکومت به دست آمده در       
کردستان عراق مستقيما توسط              
آمریکا و بوش پدر و پسر پایه                 

 . گذاری و مستقر شد
 

با گذشت بيش از بيست سال از              
حکومت سرمایه داران کرد در            
این منطقه مبارزات طبقه کارگر         
مقاطع زیادی را پشت سر نهاده و        
سير رشد و آگاهی طبقه کارگر              

برای نمونه     .  قابل توجه است         
احزاب حاکم به هيچوجه دارای            
پایگاه اجتماعی در ميان کارگران      
و مردم زحمتکش نيستند و                        
بلعکس نفرت و انزجار از آنها              

مردم .  هر روز بيشتر ميشود             
زحمتکش در کردستان عراق،             

٩صفحه حتی سرمایه      



يک دنياى بهتر                                                                 ٩صفحه     

داران حاکم را با صدام و                             
جنایتکاران همکار حکومت بعث        

انعکاس این        .  مقایسه ميکنند       
وضعيت فالکتبار اقتصادی و                 
سرکوب و خفقان و وضعيت                    
وحشتناک زندگی و نبود امنيت،           
در سایر بخشهای دیگر یعنی در            
کشورهایی که شهروندان کرد در        
آن زندگی ميکنند نيز چيزی بيش          

اتفاقا یکی از دالئلی    .  از این نيست  
که باعث شد توهم و خوش باوری        

" حکومت خودمان "به آنچه که به      
و آقاى عليزاده با      ،موسوم شده بود  

آب و تاب از آن یاد ميکند، از بين          
رفته و به ضد خود تبدیل شود به            
عملکرد جنایتکارانه و روزافزون      
حاکمان سرمایه دار در کردستان         

اما آقاى    .  عراق مربوط ميشود       
عليزاده چه هدف سياسی ای را از        
این ادعا دنبال ميکند؟ ابراهيم                  
عليزاده اوال قبول ميکند که هدف          
آنها از حل آنچه که مسئله ملی                  

چيزی جز                  ،شناخته ميشود        
فدراليسم نيست و در ثانی هيچ                
مشکلی ندارند که اگر همين                      
فدراليسم توسط آمریکا در سایر            
کشورهای دیگر که شهروندان              
کرد زبان زندگی ميکنند مستقر             

همين دو مورد ناقابل تفاوت       .  شود
ایشان را با مهتدى و هجرى تماما         

کمونيسم که       .  از بين ميبرد            
 . پيشکش

 
ناسيوناليسم چپ و معضل                        

 ديکتاتوری و دمکراسی
نخستين سوال مصاحبه کننده                   

از آقای عليزاده   "  ئاوینه"روزنامه  
به لحاظ سياسی           :   این است     

وضعيت آرامی در کردستان                   
ایران حاکم است به نظر شما دليل         
وجود این وضعيت آرام سياسی             
چيست؟ آقای عليزاده در جواب             

"ميگوید که    اصلی ترین دليل،       : 
رژیم دیکتاتوری       وجود یک              
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است که بی محابا                   اسالمی
کوچکترین اعتراضات را                 

...." مورد حمله قرار ميدهد             
طبق .  خط تأکيد از من است            

نظر آقای عليزاده کشور ایران       
هنوز سرمایه داری نيست و به       
این دليل است که اصلی ترین           
خصيصه ای که بر روی آن              
انگشت ميگذارد جنبه                            
دیکتاتوری آن است تا در جایی      
دیگر از مصاحبه به نتيجه                 
اثباتى این ادعایش بعنوان                   

یعنى :  نسخه سياسى برسد            
گرچه به خودی          .  دمکراسى

خود صحبت از جنبه                              
دیکتاتوری یک رژیم اشکالی         
ندارد مشروط بر اینکه پایه               
مادى این دیکتاتورى یعنى نياز      
سرمایه دارى به آن را تاکيد              

یعنى رابطه دیکتاتورى و    .  کرد
سرمایه دارى را در این                       

ميتوان از  .  کشورها توضيح داد  
دليل اصلی نيازهای سرمایه            
داری در ایران به دیکتاتوری          
که تازگی هم ندارد صحبت               
کرد و گفت که چرا و به چه                
دليل روبنای سياسی سرمایه            
داری در ایران در این مقطع             
نياز به اعمال چنان دیکتاتوری      

اما دليل انگشت     .  عریانی دارد  
گذاشتن بر روی این خصيصه        
روبنایی سرمایه داری اسالمی      
برای عليزاده به این خاطر                
است که ادعا کند، علت نبود              
دمکراسی است و به قول ایشان      

همزمان با باز شدن فضای            "
سياسی است که مردم                           
کردستان ظرفيتهای مبارزاتی       

و "  خود رانشان خواهند داد         
این ميسر نخواهد شد مگر با             

 !! تغييرات دمکراتيک
 

از نظر عليزاده، دمکراسی              
بورژوایی الزاما و در هر جا و       

٢۶۵شماره   

مکانی روبنای سياسی هر حکومت        
سرمایه داری است و نميتوان                      
تصور کرد که حکومتی سرمایه               
داری، روبنای سياسی آن                               

گرچه .  دیکتاتوری بورژوایی باشد     
سرمایه داری در ایران، تازگی به            

" آرام"این نتيجه نرسيده که تنها راه        
کردن جامعه ای که هر لحظه در               

. حال انفجار است دیکتاتوری است        
اما کاربست و چهارچوب جدید کلمه      
دیکتاتوری در ادبيات کومله به                  
اعتراضات بعد از دور دهم                           

. مضحکه انتخابات رژیم برميگردد      
این مسئله هم باز اشکالی ندارد،                 
ميتوان گفت که کومله به تازگی                  
جنبه دیکتاتوری سرمایه داری در           
ایران را کشف کرده است، اما نکته         
بر سر چيز دیگری است و آن هم به         
تحليل این سازمان از وضعيت                    

طبق .  سياسی در ایران برميگردد         
نگرش سياسی کومله اگر                               
اعتراضات توده ای بعد از مضحکه       

" مرگ بر دیکتاتور  "انتخابات حول   
شکل گرفت خود این مسئله نشانه آن       
است که مردم تنها با جنبه                                
دیکتاتوری رژیم سرمایه داری است     
که مخالف هستند و البد در صورت        
برداشتن جنبه دیکتاتوری رژیم،              

در این     .  مشکل حل خواهد شد             
دستگاه تحليلی تقابل با دیکتاتوری           
امری تازه و انکشاف یافته توسط              
مردم در ایران است نه محدودیتهای       

 . یک جنبش اعتراضی توده ای
 
در جایی دیگر و در پاسخ به                         

: سوالی دیگر آقای عليزاده ميگوید         
مردم کردستان ميدانند که بدون               "

در    اساسی و دمکراتيک     تغييراتی   
مرکز، رهائی پایداری در کردستان       

خط ..."  به تنهایی ميسر نخواهد شد       
از آنجا که بکار      .  تأکيد از من است     

بردن کلمه اساسی برای آقای                       
عليزاده و حزبش هيچ جایگاهی                 
ندارد و تنها برای رد گم کردن                     

تغييرات "لذا به                                   ،است
ابراهيم .  ميپردازم"  دمکراتيک

عليزاده در این بخش از مصاحبه         
اش ادعا می کند که مردم در                    
کردستان به این نتيجه رسيده اند           
که تنها با تغييرات دمکراتيک                

. است که ميتوانند به رهایی برسند     
این دو قطبی نبود دیکتاتوری و             
طلوع دمکراسی بورژوایی پوچ و     

مسئله تقدم و        .  بی اساس است       
تأخر دمکراسی که استراتژی                
کومله و آقاى عليزاده را تشکيل            

و گویا طبقه کارگر ابتدا             ،ميدهد
 ،باید برای دمکراسی مبارزه کنند      

تنها یک بعيد سياسى نيست بلکه           
یک همنوائى با چهارچوبهاى                

. مرسوم زمانه از باال هم هست             
در بستر سياسى ناسيوناليسم کرد        
که اساس فعاليت کومله روى آن           

این اسم رمزها و          ،متمرکز است  
ایشان ميداند چه   .  کدها معنى دارند  

" رهایی پایدار "اما مسئله   .  ميگوید
که در بخش دیگر این ادعا آمده             

عليزاده تمام اینها را ميگوید . است
" رهایی پایدار "که ادعا کنند اگر       

ميخواهيد در کردستان عراق                 
چون طبق ادعای      .  موجود است  

ایشان دمکراسی که در کردستان         
عراق موجود است قابل مقایسه با        

باید به   .  کشورهای منطقه نيست     
آقای عليزاده گفت که در نظام                 
سرمایه داری و حتی مدل                          

آن نيز چيزی پایدار             "  کردی"
 . نيست جز ناپایداری

 
وضعيت سياسی کردستان عراق        

فوريه  و      17از نگاه رويدادهای     
 کومله 

نقطه عطفی در      2011فوریه    17
مبارزات طبقه کارگر و مردم                
زحمتکش در کردستان عراق                

اگر تا قبل از این تاریخ               .  است
بورژوازی کرد در این مناطق بر       
این تصور واهی لم داده بودند که          
طبقه کارگر و مردم زحمتکش به        
همين چند روزنامه وابسته به                 
دستگاههای اطالعاتی احزاب              

باز شدن فضای    "حاکم به عنوان      
" احقاق حقوق خود     "و   "  سياسی
 17رویدادهای خونين           ،مينگرند

فوریه سرکوبگران حکومت اقليم       
١٠صفحه کردستان را        



يک دنياى بهتر                                                                 ١٠صفحه     

این .  از این خواب بيدار کرد                
اعتراضات وسيع که سریعا به               
تمامی شهرهای کردستان سرایت        
کرد یکی از پایه های احزاب                   

 .   بورژوازی کرد را فروریخت
 

با تداوم اعتراضات مردم به                     
پاخاسته برای تحقق خواست و               
مطالبات خود که طی بيانيه هایی          
مبنی بر وضعيت بد رفاهی و                   
معيشتی، عدم امکانات اوليه مانند        
برق و آب و دیگر مایحتاج                         

بيکاری وسيع کارگران و       ،زندگی
مردم زحمتکش و همچنين فساد             

های دولتی    بی حد و حصر دستگاه     
حکومت اقليم کردستان اعالم                 

جامعه کردستان را وارد           ،گردید
بر کسی پوشيده    .  فاز دیگری کرد   

نيست اوضاع وخيم و فالکتبار               
اجتماعی و اقتصادی و سياسی               
چندین ساله در نتيجه حاکميت                 
احزاب بورژوازی کرد، خشم و           
نفرت فرو خورده مردم را در                 
بيان واقع با این رویداد ناگوار                 
استارت زد و روز به روز دامنه           
اعتراضات را فراتر برد و متعاقبا       

فوریه تا    19شاهد آن بودیم که از        
فوریه موج اعتراضات      24جمعه  

به دیگر نقاط از جمله شهرهای              
رانيه و کویه سنجق و قلعه دیزه           "

. کشيده شد "  و حلبچه و سيد صادق    
در نتيجه آتش گشودن نيروهای             
سرکوبگر به روی مردم و ضرب       
و جرح آنها صدها زخمی و                       

. چندین کشته بر جای گذاشت                  
نيروهای پليس و ضد امنيت                     
حکومت نظامی شبانه روزی را           
در همه شهرهای مذکور حاکم                

از طرفی دیگر با تداوم           .  نمودند
مبارزات مردم موج این خيزش به       
دیگر استانهای کردستان عراق از      
جمله کرکوک و موصل و پایتحت       
اقليم کردستان اربيل نيز کشيده               

احزاب کرد در صدر       .  شده است  
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قدرت به هر نيرنگی متوسل            
شدند تا فضای سياسی به وجود       
آمده را به روزهای قبل از                  

. فوریه بازگردانند     17رویداد   
از یکسو با تمام توان نظامی             
جهت منکوب کردن                               
اعتراضات مردم خود را                    
تجهيز نموده و از دیگر سو                
برای زهر چشم گرفتن از                   
مردم جان به لب رسيده،                      
سازماندهندگان اصلی این                 
خيزش را نشانه رفته اند و آنها        
را همچنانکه بارها در ميدیای         
این احزاب نظاره گر آن بوده           

قلمداد "  نيروی آشوبگر    "ایم     
در این زمان جناب         .   نمودند

بارزانی در ایتاليا تشریف                  
داشتند و در یک نشست رسمی       
با سران کشور ایتاليا با یک               
ژست عليزاده پسند اظهار                  
داشت که اگر مردم کردستان           

هزار امضا جمع کنند دست       50
قبل از   .  از کار خواهند کشيد        

بازگشت بارزانی از ایتاليا                 
هزار رسيد،      100امضاها به      

اما گرچه توهم مردم به این                
کارها فروریخت ولی اعتقاد            
آقای عليزاده هنوز سر جای              

مردم .  است        باقی        خودش
زحمتکش در کردستان عراق         

 17از بعد از رویدادهای                     
فوریه به این نتيجه رسيدند که          
راه تحقق خواست و                                
مطالباتشان امضا جمع کردن          
نيست و بورژوازی با رأی آنها      
به قدرت نرسيده است که                     
برکناری آنها از قدرت توسط          

. این امضا جمع کردنها باشد            
 17این بخش کوچکی از وقایع       

فوریه است که این اعتراضات       
توسط احزاب بورژوائی کرد          
در کردستان عراق به خاک و          

 .خون کشيده شد
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اما ببينيم این اتفاقات در تحليل آقای         
عليزاده و کومله چگونه فدای                       

آقای عليزاده در     .  دمکراسی ميشود  
جواب به سوال مصاحبه کننده                     

: روزنامه ئاوینه که از او ميپرسد             
نقطه قدرت اقليم کردستان در                   "

" ارتباط با مسئله کرد در چی است؟       
"جواب ميدهد    مهمترین دستاورد    : 

برای مردم کردستان در این است             
که قدرت دولت مرکزی سرکوبگر         
یعنی حکومت بعث دیگر برسر                 
قدرت نيست و این یک نوع اميد و            
آرزو را در همه بخشهای دیگر                  

در جهت حل مسئله ملی        کردستان،  
در داخل  .  را دوباره زنده کرده است    

کردستان نيز یک توازن سياسی و           
اجتماعی و درجه ای از آزادی و               
دمکراسی به وجود آمده است که به         
خودی خود دستاوردی است که با             
سایر کشورهای منطقه قابل مقایسه         

 .خط تأکيداز من است." نيست
 
بی شک اگر هم اکنون تلویزیون               

احزاب بورژوایی کرد را نگاه کنيد         
نظرات آنها نيز بی کم و کاست                    
منطبق با همين تحليل آقای عليزاده          

در این تحليل آقای عليزاده            .  است
تعمدا مبارزات مردم کردستان عليه       
حاکميت احزاب بورژوایی را قلم             
ميگيرد و بی توجه به این اتفاقات               
مستقيما مبارازت و شعور سياسی            
طبقه کارگر و مردم زحمتکش را             

این  تصور نسبت به      .  تمسخر ميکند 
احزاب حاکم در کردستان عراق               
برای  مردم زحمکش در کردستان           
به سالهای ابتدای قدرت گيری                     
بورژوازی کرد با حمایت آمریکا             
برميگردد و مدتهاست که طبقه                   
کارگر نگاهش به احزاب حاکم در            
کردستان عراق به کلی عوض شده          

از طرفی دیگر اگر توازن            .  است
سياسی و اجتماعی در این منطقه               
درست شده است به هيچ وجه به این         
تصورات پوچ و معامله گرانه آقای         

عليزاده مرتبط نيست و این توازن      
سياسی تنها سير خود آگاهی طبقه        
کارگر عليه احزاب بورژوایی و         

طبقه .  از جمله کومله است و بس        
کارگر و مردم زحمتکش هنوز             
مصاحبه عضو کميته رهبری                
کومله از تلویزیون کومله را به             
یاد دارند که چطور در قامت                   

حزب دمکرات و       "وکيل مدافع       
در مقابل           "  اتحاد ميهنی          

اعتراضات مردم کردستان                     
ایستادند و ادعا کردند که گرچه             
مردم حق دارند اما حکومت هنوز      
کامال مستقر نشده و ما باید                        

همه به یاد دارند        !  مواظب باشيم  
که تلویزیون طيف به اصطالح             

" گوران"طرفدار اصالحات                 
گرچه برای منحرف کردن                      
مبارزات زحمتکشان و مقاصد             
بورژوایی خودشان اما در نقد                
احزاب حاکم از تلویزیون کومله          
پيشی گرفته بودند و تا قانع کردن         
احزاب حاکم به بند و بست با آنها          
زنجيره برنامه های افشاگرانه ای       

. عليه این احزاب پخش ميکرند            
باید به آقای عليزاده گفت که این            
تحليل شما از وضعيت سياسی               
کردستان عراق کامال بی ربط و           
در مقابل طبقه کارگر و مردم                 
زحمتکش در کردستان عراق                
است و این ادعاهای پوچ و بی                
اساس تنها به درد تداوم کمکهای          
حکومت اقليم به کار می آید و                 

کومله و آقاى عليزاده اگرچه      .  بس
دارند "  کمونيسم"ادعاى چپ و          

اما در سياست واقعى متحد طبيعى      
و حامى ناسيوناليسم کرد و                       
حکومت پنتاگونى در عراق                    

 . هستند
 

آقای عليزاده مشاور اقتصادی             
 "مام جالل"

در "  ئاوینه"مصاحبه گر روزنامه    
سوالی دیگر از آقای عليزاده                   

به نظر شما نقاط ضعف     : "ميپرسد
حریم کردستان در چی است؟                 

: ابراهيم عليزاده در پاسخ ميگوید      
مهمترین نقطه ضعف حریم                 "

کردستان در اقتصاد کردستان               
این بيست سال فرصت             .  است

خوبی برای رونق اقتصادی و               
١١صفحه گسترش   
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خدمتگزاریهای عمومی و زنده             
تغييرات کردن اميد و آرزو به                 

برای .  در کردستان بود    اساسی تر 
نمونه ميشد به لحاظ کشاورزی به        
پروژه های استراتژیک در این              
حوزه ها دامن ميزدند و وقتی که           
کردستان دارای منابع سرشار                
طبيعی است به هيچ شيوه ایی                   

در این   وارداتنميبایست نيازی به 
ارتباط باشد و کردستان بایستی بر       

ميشد به  .  روی پای خود می ایستاد    
جای هدر دادن پول در کارهای به        
درد نخور از منابع زیرزمينی                
استفاده ميکردند و این به پایه ای            

 در کردستان   رونق اقتصادی برای  
در ادامه عليزاده به      ."  ميشد  مبدل

به این     "این نتيجه ميرسد که                  
 دمکراسیصورت بود که                         

نتوانست پایگاه محکمی را در                
 ".مردم کردستان بيابد

 
اشتباه نشود این بيانات عضو                  

یا همان   "  گوران"رهبری رسمی     
به اصطالح اپوزسيون حاکمان             
کردستان عراق نيست بلکه دیدگاه       
تئوریک و سياسی رهبری حزبی        

. موسوم به کمونيست ایران است         
آقای عليزاده از یکطرف به                      
حاکمان جنایتکار در کردستان               
عراق ميگوید تنها راه سد کردن            
اعتراضات کارگران و مردم                  
زحمتکش در کردستان و همچنين        
راه جلوگيری از سرایت کردن              
این اعتراضات به کل عراق                     

رونق کشاورزی، هدر ندادن               "
پول، و منابع زیرزمينی و ایجاد            

" پایگاه محکمی برای دمکراسی         
است که گویا باید گوشه چشمی هم        
به مردم داشته باشند و تکه نانی              
هم به مردم بدهند و از طرفی                    
دیگر ميخواهد بگوید که اگر این           

بود همين  "  ما"حکومت در دست      
اقدامات را در دستور روز قرار            

آقای عليزاده یکباره             .  ميدادیم
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تيراندازی به طرف کارگران         
سيمان سازی تاسلوجه،                       
تيراندازی به طرف دانشجویان     
دانشگاه سليمانيه، ترور فعالين       
و رهبران کمونيست، و اتفاقات     

فوریه و قتل عام و         17خونين  
هزار زن      30سالخی بيش از       

در این جامعه را فراموش                   
توسعه "کردند و به دنبال                    

اقتصادی بورژوازی کرد و             
پایگاه محکم برای دمکراسی           

انگار سرمایه داری         "  هستند
اقداماتی غير از اینها را باید              

باید از آقای عليزاده     .  انجام دهد 
سوال کرد از نظر شما چه                  
فرقی مابين حاکمان جنایتکار          
کردستان عراق با رژیم                       
اسالمی در ایران هست؟ باید           
گفت اگر در کردستان عراق            
آنچيزهایی که شما به عنوان             
خدمتگزاریهای عمومی از آن        
نام برده اید موجود نيست، در          
ایران موجود است اما هزینه            
آنها آنقدر باالست که مردم                 
توان پرداخت آنها را ندارد و            
در هر دو حالت مردم از این             

ولی .  خدمتگزاریها بی بهره اند    
سوال اینجاست که آیا ميشود             
همين سوال را در مقابل نوری        
مالکی یا سران مرتجع دولت           
عراق یا بخشی از آنها گذاشت؟      
اگر نه، پس بورژوازی از نظر      

یا "  فارس"و      "  کرد"شما      
!! اش البد فرق دارد       "  عرب"

اگر ظرف این بيست سال به             
قول شما بورژوازی کرد در            
کردستان عراق فرصتها را از        

دمکراسی "دست نميداد و                  
پایگاه محکمی می یافت                       
واقتصاد و کشاورزی را رونق      

را مورد   "  و منابع زیر زمينی     
چه اتفاقی    ،استفاده قرار ميدادند  

می افتاد؟ مگر غير از این                  
است که در کردستان عراق              

٢۶۵شماره   

یک به اصطالح دولت محلی وجود        
داشت که سياست و اقتصادش بر               
مبنای سياست و اقتصاد سرمایه                 
داری است؟ آیا این رونق اقتصادی         
از قبل فروش این ميزان نفت                        
استخراج شده در کردستان عراق و        
سرازیر شدن پول آن به جيب مردم          
زحمتکش در کردستان به دست می        
آید یا فروش ارزانتر نيروی کار                
کارگر، بی حقوقی سرسام آور و               
سرکوب هر اعتراض این طبقه نيز         
جایگاهی در سياست بورژوازی              

 کرد دارد؟ 
 

سياست طبقه کارگر و هر فعال                  
کمونيستی در مقابل این وضعيت چه      
باید باشد؟ طبقه کارگر در جهت به           
دست گرفتن کنترل امور به همه                
لحاظ باید گام بردارند یا مثل شما و           
حزبتان نان شب و ابتدایی ترین                  
امکانات رفاهی را از حاکمان                     
جنایتکار در کردستان عراق با                   
تمجيد از آنها گدایی کنند؟ جلوی                 

 2011فوریه      17چشمان شما در         
نفر کشته و صدها تن            10بيش از     

زخمی و صدها تن دیگر زندانی و            
شکنجه شدند و شما حاضر نشدید              
حتی این جنایت از نوع جنایت رژیم       

با .  اسالمی در ایران را محکوم کنيد      
وجود این همه جنایت احزاب حاکم          
در کردستان عراق باز هم با این                 
وقاحت از رشد اقتصادی                                
بورژوازی کرد و پایگاه محکم                  
دمکراسی حرف ميزنيد؟ کشتار                
وحشيانه توسط سران حاکم در                    
کردستان عراق عين دمکراسی بود        
و هست، فعالين و رهبران                              
کمونيست تحت تعقيب قرار                          
ميگيرند، به کارگران و مردم                      
معترض هجوم ميشود، دانشجویان         
دستگير و به زندان فرستاده ميشوند        
و حزب شما در کنار بقيه                                 

مام "ناسيوناليستها از الطاف جناب         
و باندهای دیگرشان                  "  جالل

طبقه کارگر و مردم    .  برخوردارند
زحمتکش، جوانان پرشور و                  
انقالبی و زنان، با شنيدن این                   
مشاوره های اقتصادی شما به                
سران جنایت کار حاکم در                        
کردستان تنها نفرت و انزجارشان      

. از شما و آنها بيشتر ميشود و بس       
طبقه کارگر و مردم زحمتکش در       
کردستان عراق اگر تا قبل از                  

فوریه هنوز به این            17اتفاقات   
سطح از آگاهی سياسی نرسيده              
بودند و راه تحقق خواست و                     
مطالبات را درخواست از خود             
سران حاکم و یا نقد به این یا آن               
بخش از شيوه اداره حکومت و              
پارلمان ميدانستند، اما بعد از                  

فوریه این      17رویدادهای خونين     
مقطع از مبارزه را پشت سر                   

طبقه کارگر و مردم                .  نهادند
زحمتکش و زنان و جوانان                      
انقالبی به این نتيجه رسيدند که              
احزاب حاکم از اسالمی و به                   
اصطالح غير اسالمی تا به                      
اصطالح اپوزیسيون، و اکنون             
حزب شما هم، همه و همه در به            
انحراف کشيدن مبارزات طبقه             
کارگر در کردستان مشترک                  

طبقه کارگر جلوی    .  المنافع هستند 
چشمان خودشان دیدند که این به           
اصطالح اپوزیسيون هم مانند                
خود احزاب حاکم به بخش دیگری   
از سرمایه داران و بخشهای                    
دیگری از اسالميهای مرتجع در         
به انحراف کشيدن مبارازات طبقه     

و زمانيکه   .  کارگر متوسل شدند     
راه بند و بست هموار شد حتی از          
این گرد و خاک و نقدهای                          
بورژوائی شان به حاکمان در                

 . قدرت، عقب نشينی کردند
 

فوریه       17در      !  آقای عليزاده     
فعالين طبقه کارگر و بخش زیادی      
از زنان و جوانان پرشور و                     
انقالبی با توجه به هر محدودیت           
و مشکالتی بحث در مورد                       
سازمان دادن اعتصاب عمومی           
در کردستان را شروع و  مشغول        
سازمان دادن خود در شوراهای          
محالت بودند که نهایتا با هجوم             
نيروهای سرکوبگر احزاب حاکم       

هم اکنون در نزدیک    .  مواجه شدند 
١٢صفحه شما فعاليت         
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کارگران و کمونيستها برای این            
 .  امر دیده شود

 
 گوران، اتحاد ميهنی و کومله 

یکی دیگر از سوالهائی که در                 
مقابل عليزاده قرار ميگيرد این              

"است که   جنبش گوران توانسته     : 
است چه تاثيراتی بر فضای                      
سياسی در کردستان عراق                        

عليزاده در پاسخ                "  بگذارد؟
"ميگوید بزرگترین تاثيری که         : 

گوران توانست بر فضای سياسی         
کردستان داشته باشد این بود که             
نگذاشت جریان اسالمی ميانه رو        
در کردستان از روند اعتراضات         
از حکومت به نفع خود استفاده                

ابراهيم عليزاده از آنجایی         ."  کند
که مصلحت اندیشى های اقتصادی     
حزبش اجازه نميدهد از جریان              

یعنى همان      ،"گوران"موسوم به      
اپوزسيون معترض ناسيوناليستی،     

یک راست از در            ،انتقادی بکند  
تعریف و تمجيد از این جریان                 
پوسيده درآمده و کار به جایی                   
ميرسد که به خاطر این جریان،             
صف بندیهای سياسی قبل و بعد از       

را    2011فوریه      17رویدادهای   
که در آن جریان موسوم به                         

برای نخستين بار               "  گوران"
توانست خود را  در سطح عمومی       

. نشان دهد وارونه جلوه دهد                    
بررسی کل وقایع و به تصویر                
کشيدن صف بندیهای داخل                       
کردستان در این مجال نميگنجد             
اما تنها جهت روشن شدن مسئله و        
افشای معامله گریهای آقای                       
عليزاده الزم است گفته شود که              
اظهارات عليزاده و حزبش بی               
ربط و نزد مردم کارگر و                           
زحمتکش در کردستان عراق فاقد       

به دنبال اختالفات       .  اعتبار است   
" اتحاد ميهنی کردستان         "داخل     

بخشی از این جریان و از جمله               
جدا شده و    "  انوشيروان مصطفی "

 

 آقاى عليزاده در مقام مشاور اقتصادى ناسيوناليسم کرد
ئاوينه"در حاشيه مصاحبه ابراهيم عليزاده با روزنامه   

را تاسيس     "  گوران"جریان     
 17در جریان وقایع           .  کردند

فوریه بخشی از جریانات                   
اسالمی مرتجع به این نتيجه             

" گوران"رسيدند که در کنار           
بهتر ميتوانند به اهداف و                     

اما اگر  .  مقاصد خودشان برسند  
این بخش از اسالميهای مرتجع      
و پوسيده نتوانستند جلودار این       
حرکت اعتراضی توده ای در         
کردستان باشند دليل آن به هيچ        
وجه به تاثيرات به قول ابراهيم       

یا "  گوران"عليزاده، بزرگ        
جلوگيری این جریان از                       
اسالميها نبود بلکه فضای                  
سياسی کردستان طی این سالها      
به این اندازه تغيير کرده بود که   
دیگر جایی در این صف                      
بندیهای سياسی برای جریانات      
مرتجع اسالمى باقی نگذاشته          

 . بود
 

مردم زحمتکش هنوز اعمال            
جنایتکارانه گروههای اسالمی      
را به خوبی به یاد دارند و حتی        
مانند آقای عليزاده آنها را به              

تقسيم "  تند رو  "و   "  ميانه رو  "
نکرده و خيلی هوشمندانه با              
مطرح کردن خواست و                       
مطالبات واقعی خود جریانات        

. پوسيده اسالمی را کنار زدند         
زمانيکه جریانات اسالمی                 

که "  سرای آزادی    "خواستند     
تجمعات در آنجا برگزار ميشد        
را به جایی برای نماز خواندن         
مبدل کنند به آنها گفتند که این            
نماز سياسی است و نماز                     
خواندن را به داخل مساجد                 

اما تمام نمایشهای               .  ببرید
سياسی این جریانات پوسيده             
تمام و کامل از تلویزیون همين        
جریانی که آقای عليزاده مدال         
افتخار به سينه شان ميزند                   

" گوران"جریان    .  پخش ميشد   

٢۶۵شماره   

از اسالميها  "  اتحاد ميهنی "همچون  
برای یک هدف استفاده ميکنند و               
تنها تفاوت در این است که سر                     

خانواده "  گوران"برآوردن جریان      
باندهای آدمکش اسالمی در                          
کردستان عراق را به دو دسته دیگر        

کومله و آقاى عليزاده         .  تقسيم کرد  
بيش از بيست سال است که                            

اتحاد ميهنی      "مجيزگوى سياسی           
بيش از   .  است"  کردستان مام جالل   

دو دهه است که از جریانات چپ و           
کمونيست و منفردین در داخل و                
خارج تا اعضای خودشان به افشای        
این روابط پرداخته و هر بار                         
رهبری این جریان اپورتونيست این       

روابط "نزدیکى سياسى را تا سطح         
تقليل داده و از واقعيت     "  دیپلوماتيک

 . سياسى شان فرار کرده اند
 

اما در چنين عرصه هایی است که            
به وضوح دیده ميشود که این                        
ازدواج سياسی بيست ساله بچه                  

از شرکت در           .  هایی هم دارد          
که مرکز تجمع   "  کنگره ملی کردها  "

یک مشت کالهبردار سياسی                       
فدراليست و قومپرست بود و در                
همين مصاحبه هم عليزاده به آن                 
اشاره کرده و ميگوید که حتی                      
بایستی زودتر برگزار ميشد و باید           

تا اطمينان    ،دوباره هم برگزار شود     
خاطر دادن به جریان ناسيوناليست         

و هموار کردن راه یک          "  گوران"
. ازدواج سياسی دیگر با این جریان        

آنجایی که در جواب مصاحبه گر              
این روزنامه اظهار ميدارد که                     

به لحاظ افق و        "  گوران و یکيتی    "
به .  برنامه و آرمان مثل هم هستند           

فکر نجات این دو جریان جنایتکار          
هست و ميگوید    "  مام جالل "بعد از    

که این دو جریان ميتوانند همدیگر            
از .  را از هر بحرانی نجات دهند            

این توصيه هاى سياسى و برادر                
منشانه به خانواده ناسيوناليسم کرد تا 
مشاوره اقتصادى به بورژوازی               

کرد برای بهتر حاکم شدن بر                  
که       ،مقدرات مردم زحمتکش           

نگذارید گوجه فرنگی از                           
کشورهای همسایه وارد شود و             

در این    ،کشاورزی را رونق دهيد    
انگار حکومت    .  گفتگو پر است      

شوراهای کارگران را مورد                  
و البته مردم هم        !!  خطاب ميدهد  

!! که اعتراض کنند    "  حق دارند  "
این نگرانيهای کومله و ابراهيم             
عليزاده را وقتی درمقابل رژیم             

ميشود   ،اسد در سوریه قرار دهيم      
دفاع از حکومت مرتجع اسد و              

اما اگر در مقابل                      .  االآخر
بورژوازی کرد قرار گيرد به                
نظر عليزاده دفاع از سرمایه                  

 ؟ !داران کرد نيست
 

اظهارات شما و        !  آقاى عليزاده   
مشاوره سياسى و اقتصادى تان به      

تنها      ،جنایتکاران حکومت اقليم        
مرز ناسيوناليسم چپ کومله و               
قوميگرى باندهاى قومى مهتدى و      

بلکه براى    ،شرکا را محو نميکند     
هزارمين بار ثابت ميکند که                    
ناسيوناليسم دشمن طبقه کارگر             

بيش از دو دهه پيش به شما        .  است
! گفته شد که سرتان را باال بگيرید      

یا کمونيست باشيد و عليه                           
بورژوازى و ناسيوناليسم و یا                
پرچم سياسى واقعى تان را که در        
چنين تحليلهای ناسيوناليستی به            
وضوح دیده ميشود در آورده و             

! بر سر در اردوگاه کومله بکوبيد       
و حاال با مهتدى و ایلخانى و سایر        
قوم پرستان برسر فدراليسم و                 

و "  کردى"دمکراسى و حکومت      
آنها .  مدل آینده به یکجا رسيده اید       

باند سياسى اند و شما ميراث دار           
کومله قدیم مجيز گوى            .  کومله

 ،ناسيوناليسم از موضع چپ نبود        
ضد ناسيوناليسم از موضع طبقه          

 . کارگر بود
 

چقدر کمونيسم کارگرى حق                   
داشت و چقدر شماها نفرت دیروز      
و امروزتان از کمونيسم کارگرى       

 ! پایه مادى و جنبشى دارد
 

*** 
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 ٢۵نشست             :يک دنيای بهتر       
جریان کمونيست و انقالبی و چپ        
در کلن و صدور بيانيه ای در این          
زمينه بازتاب متعدد و گسترده ای        
در صفوف اپوزیسيون  و جامعه           

این واکنشها را            .  داشته است     
چگونه دسته بندی ميکنيد؟ در یک      
نگاه کلی چه ارزیابی ای از این              

 واکنشها دارید؟ 
 

این واکنشها را               :علی جوادی    
ميتوان بر حسب جنبشها و                         
گرایشات سياسی موجود در                     

 . جامعه دسته بندی کرد
 

از عکس العمل رژیم آدمکشان              
اخيرا یکی  .  اسالمی شروع ميکنم   

از نمایندگان این جماعت آدمکش         
در واکنشی تمسخر آميز ادعا کرد        

این جریانات بيشتر از چند            "که   
دقيقه نميتوانند زیر یک سقف با             

تتمه آرزوهای    ."  هم جمع شوند      
این .  کودنانه خود را بيان ميکنند         

جماعت آدمکش عليرغم سازمان         
دادن بزرگترین قتل عامها و                     

هزار تن از      ١٢٠کشتار بيش از      
شریفترین انسانهای آزادیخواه و           

نتوانستند کمونيسم و            ،کمونيست
و .  چپ متشکل را نابود کنند                

امروز بعد از گذشت چندین دهه            
در شرایطی که با بحران مرگ و          

ناچارند       ،زندگی مواجه هستند          
ناخنهایی که زیر آن خون نسلی از       
جامعه خشک شده است را بجوند          

فغانهای .  و متلک اسالمی بگویند      
این اوباش بيش از هر چيز نشان            

 . احتضار و تب مرگشان است
 

نيروهای راست و بخشهایی از              
ملی اسالمی هم در کنفرانس                    

که گوشه ای از تالش             ،بروکسل
غرب و نيروهای راست و قوم               

به    ،پرست و ملی اسالمی است           
بحث و تبادل نظر پيرامون این               

 

 پيرامون نشست 
 نيروهای کمونيست و چپ در کلن

 پرسش و پاسخ با علی جوادی

از آنچه در       .  نشست پرداختند   
این نشست گذشته بيان شده                 
است اخبار دقيقی در دست                 

اما اکنون با این واقعيت      .  نيست
مواجه شده اند که تحوالت در          
ایران بر مبنای نقشه و تالش            
جریانات دست راستی و                      
مرتجع مانند افغانستان و عراق      
و مصر و ليبی پيش نخواهد               

آلترناتيو چپ در                 .  رفت
تحوالت آتی ایران یک واقعيت      

نشست .  غير قابل انکار است        
جریانات کمونيست و چپ در          
کلن گوشه ای از تالش برای             
شکل دادن به چنين واقعيتی               

 .  است
 

در صفوف چپ و نيروهای              
کمونيستی که در این نشست             

و یا انتخاب           ،شرکت نداشتند   
کردند که در این دور شرکت            

واکنشها و                ،نداشته باشند       
یک .  مالحظات متفاوت است      

ارزیابی این تالشها را با تاریخ       
تالش برخی از نيروهای چپ         
سنتی مقایسه ميکند و آن را                
عمال اقدامی بی حاصل قلمداد         

اميدی به آینده این                .  ميکند
تحوالت بنا به تجربيات                        

برخی دیگر از   .  تاریخی ندارند 
نيروهای کمونيست مالحظات       
جدی گفته نشده ای به این تالش 

بر این تصورند که این         .  دارند
تالشها مرزهای ميان گرایشات     
موجود در چپ جامعه را                    
مخدوش ميکند و در چنين                  
شرایطی به صالح کمونيسم             

 . رادیکال جامعه نيست
 

پيش از آنکه به بررسی                        
مختصر این ارزیابيها بپردازم       
دوست دارم که از این نيروها           
دعوت کنم که به این تالش                  

چپ جامعه باید خود        .  بپيوندند

٢۶۵شماره   

را در قامت آلترناتيو متشکل کند تا           
بتوان امکان یک انتخاب آگاهانه و           
مطلعانه را برای توده های مردم               

 .  فراهم کرد
 

آن بخش از نيروهای چپ که بی                
حاصل بودن این تالشها مبنای                    
قضاوتشان است دچار یک اشتباه             

اوال جامعه  .  محاسبه اساسی ميشوند   
و به این اعتبار تمام نيروهای                       
سياسی در شرایط کامال متفاوتی               

ثانيا این تالشها را نباید      .  قرار دارند 
با تالشهای برخی جریانات چپ                

ها و   "  اتحاد عمل  "سنتی در ایجاد       
مساله بسيار  .  مقایسه کرد "  ائتالفها"

حياتی تر و شرایط کامال متفاوت تر        
هر نيروی کمونيست و چپ         .  است

انقالبی موظف است که در شرایط           
کنونی تالش معين و ویژه ای در                

 . این راستا انجام دهد
 

اما در پاسخ به آن نيروهایی که                   
نگران مخدوش شدن مرزهای                    
گرایشات در صفوف چپ جامعه              
هستند باید گفت که مرزهای ميان              
گرایشات چپ کامال روشن و غير            

جامعه ایران  .  قابل پرده پوشی است    
از درجه باالیی از تحزب                               
برخوردار است و چنين تالشهایی           
خدشه ای از این زاویه بر چهره                 
کمونيسم انقالبی و کارگری وارد             

ثانيا مساله بر سر            .  نخواهد کرد   
کمونيسم .  هژمونی در چپ است           

رادیکال و کارگری اکنون نيروی            
جای نگرانی  .  تعيين کننده چپ است    

 .چندانی از این بابت نيست
 

چرا حزب اتحاد        :يک دنيای بهتر    
کمونيسم کارگری در این نشست               
شرکت کرد و چرا بيانيه این نشست         
را امضا کرد؟ آیا امضای این بيانيه         
این نشست فاصله و تمایز جنبش                
کمونيسم کارگری را با نيروهای              

 چپ سنتی کمرنگ نميکند؟ 

نشست جریانات          :علی جوادی    
کمونيست و چپ و انقالبی در                
کلن گوشه ای از تالش حزب                  
اتحاد کمونيسم کارگری در                      

حزب ما در    .  شرایط حاضر است   
دوره اخير قطعنامه ای تحت                   

شورای پایه گذاری              "عنوان       
 –حکومت کارگری                                      

را صادر کرد که         "  سوسياليستی
در آن بر ضرورت شکل دادن به         

سوسياليستی   –آلترناتيو کارگری     
نشست .  در جامعه تاکيد ميگذارد      

جریانات چپ از نقطه نظر ما                
گوشه و تالشی در این راستا و               

از این رو    .  کامال قابل دفاع است     
ما در این نشست و جلسات پيش            
از آن شرکت کردیم و تالش                     
کردیم تا این تالشها در راستا و              
پاسخگوی مهمترین تالشهایی               
باشد که در مقابل جامعه و                         
کمونيسم رادیکال و کارگری قرار     

بيانيه نشست از نقطه نظر         .  دارد
من منعکس کننده اساسی ترین               
ویژگی های کمونيسم انقالبی و             

. کارگری در شرایط حاضر است      
این بيانيه بر سرنگونی انقالبی              

. کليت رژیم اسالمی تاکيد ميکند          
موضعی رادیکال و انقالبی در             
قبال هر دو سوی تخاصم                            
تروریستی و ارتجاعی حاضر              
ميان رژیم اسالمی از یک طرف         
و ناتو و اسرائيل و آمریکا از                  

و مهمتر  .  طرف دیگر اتخاذ ميکند   
از همه اعالم کرده است که                      
خواهان استقرار یک حکومت              

کارگری در         –سوسياليستی       
فردای سرنگونی رژیم اسالمی            

این ویژگيها نه تنها تمایز           .  است
کمونيسم کارگری با چپ سنتی را       
مخدوش نميکند بلکه منعکس                 
کننده ویژگی های کمونيسم                      

١۴صفحه کارگری در       
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قبال اصلی ترین تحوالت جامعه           
 . است

 
جریان کورش    :  يک دنيای بهتر     

مدرسی برخورد ویژه و مضحکی      
نسبت به این نشست و تالشها                   

این تالش را در راستای             .  دارد
تالشهای جریانات راست و                      
مرتجع و ظاهرا از یک جنس                  
ميداند؟ معضل شان چيست؟ چرا         
اینگونه از این تالشها برآشفته شده      

 اند؟ 
 

این جریان کودتاچی     :علی جوادی 
موضعی کامال راست و ارتجاعی       

. در قبال چنين تالشهایی دارد                 
دارند در بوق و کرنا ميکنند که               
هر جریانی که به فکر آلترناتيوی         

 ،برای فردای تحوالت جامعه باشد     
دارد در باد ناتو و آمریکا حرکت          
ميکند و به این تالشها اميد بسته              

موضع واقعا مضحکی            .  است
اگر این موضع آنتاگونيستی     .  است

در قبال تالشهای کمونيسم و چپ          
را در کنار پرهيز آگاهانه این                  
جریانات از اعتراض و مبارزه             
عليه رژیم اسالمی در دوره اخير         

آنوقت به محتوای واقعی       ،بگذاریم
واقف "  انتقادات"و زمينی این            

جریان راست کورش          .  ميشویم
مدرسی مدتهاست که عمال مبارزه      
عليه رژیم اسالمی را به حاشيه              

به موضع این        .  ای رانده است       
جریان در قبال فتوای قتل شاهين           

به موضع این       .  نجفی نگاه کنيد      
جریان در قبال حضور نيروهای          
رژیم اسالمی در خارج کشور                

به موضع این        .  نظری بيندازید   
جریان در قبال تقابل دو قطب                  
تروریستی جهان معاصر نگاه               

این جریان در دوره اخير               ،کنيد
مواضعی کامال مشابه جریان                 
راست اس دبليو پی اتخاذ کرده               

کمی پافشاری در مواضع         .  است

 

 پيرامون نشست 
 نيروهای کمونيست و چپ در کلن

 ...پرسش و پاسخ با علی جوادی 

کنونی این جریان را در کنار            
ضد "جریانات راست                           

و در حاشيه رژیم    "  امپریاليستی
تاسف .  اسالمی قرار خواهد داد   

اميدوارم که این راه     .  آور است 
 !را به پایان نرسانند

 
برخی از          :يک دنيای بهتر        

نيروها و جریاناتی که به                     
ارزیابی از این نشست                          

این تالش را              ،برخاسته اند    
" ائتالف"و      "  اتحاد"نوعی      

نيروهای چپ قلمداد کرده اند؟        
 واقعيت چيست؟ 

 
چنين ارزیابی ای     :علی جوادی 

ما نيز  .  اصولی و منطقی نيست   
چنين تالشی را در دستور                  

هدف این نشست و              .  نداریم
تالشها کال شکل دادن به یک            

" اتحاد"و یا                  "  ائتالف"
سازمانی ميان نيروهای چپ و       
یا کال ایجاد نوعی مناسبات                

سازمانی ميان          -سياسی        
نيروهای موسوم به چپ و یا             

بلکه هدف     .  کمونيست نيست    
اساسا شکل دادن به پدیده ای             
بسيار بزرگتر و اجتماعی تر           

هدف شکل دادن به               .  است
. آلترناتيو چپ در جامعه است        

هدف زمينه سازی برای                      
. آلترناتيو چپ در جامعه است        

بی جهت نيست که بيانيه این             
نشست از همه نيروهای                       
آزادیخواه و برابری طلب                  
ميخواهد که به گرد این تالشها        

مسلما در تالش     .  متشکل شوند  
برای شکل دادن به آلترناتيو             
چپ و سوسياليستی در جامعه         
باید نيروهای چپ و کمونيست        

اما .  را به دور هم گرد آورد            
همانطور که هر گردی گردو           

این جمع شدنها هم نشان       ،نيست
" اتحاد عمل   "و یا       "  ائتالف"

٢۶۵شماره   

 . سازمانهای چپ نيست
 

برخی نيروها          :يک دنيای بهتر         
مطرح ميکنند که حضور جریاناتی        

و یا       "  حزب رنجبران      "مانند       
جریاناتی از شاخه های فدایی یک            
خط قرمز است که نباید از آن عبور         

 کرد؟ 
 

حضور جریاناتی که     :  علی جوادی  
دارای سابقه راست و غير انقالبی            
هستند در جمعی که صریحا و بدون        
لکنت فکری سياسی اعالم کرده                
است که خواهان سرنگونی انقالبی         
کليت رژیم اسالمی و جایگزینی آن         
با آلترناتيو سوسياليستی و کارگری        

یک نقطه ضعف چنين                     ،هستند
نقطه قوت آن است        .  نشستی نيست  

که چنين نيروهایی از آلترناتيو                   
راست جامعه دور ميشوند و ناچار           
ميشوند خود را در کنار جریانات              
کمونيست و رادیکال و انقالبی قرار       

ما نباید تالش کنيم که                       .  دهند
نيروهای ميانی جامعه را به سمت            
نيروهای راست و ارتجاعی سوق            

برعکس باید تالش کرد که            .  دهيم
بيشترین نيروها بزیر پرچمی                      

اگر .  کمونيستی و انقالبی گرد آیند         
مخرج "حضور این نيروها باعث            

ميان مواضع ميان     "  مشترک گيری  

شاید   ،نيروهای شرکت کننده ميشد   
در حال    ،این مالحظه جایی داشت   

حاضر واقعيت نشست نشان داده         
است که جای نگران چندانی                    

 .نيست
 

حزب اتحاد          :يک دنيای بهتر        
کمونيسم کارگری در شرایط                  
حاضر چه تاکيداتی بمنظور                    
پيشبرد این پروژه دارد؟ این                    
تالشها محرکه چه تالشی ميتوانند      
باشند؟ انتظارات حزب کدام                    

 است؟ 
 

تاکيدات ما روشن         :علی جوادی  
ما خواهان شکل دادن به            .  است

اردوی چپ و انقالبی جامعه در           
ما .  پس تحوالت حاضر هستيم          

اهداف مبارزاتی معين و اعالم             
شده ای را در پس این تالشها                   

ما خواهان شکل        .  دنبال ميکنيم   
دادن به اردوی چپ و                                   
سوسياليستی در خارج کشور                 

هر شهری باید شاهد شکل      .  هستيم
گيری صف چپ و سوسياليسم و          
به اهتزاز در آمدن پرچم این                    
صف در پيشاپيش صفوف                        
اعتراض انقالبی و رادیکال عليه        

ما باید تمامی    .  رژیم اسالمی باشد   
نيروهای کمونيست و آزادیخواه و      
برابری طلب را به این اردو جلب       

ما باید تالش کنيم که این              .  کنيم
آلترناتيو عمال زمينه ساز یک                
انتخاب و راه حل چپ در                           

. تحوالت تعيين کننده جامعه شود        
آینده جامعه در گرو چنين                          

  *. تالشهایی است

 

 تلويزيون يک دنيای بهتر 
 

برنامه هاى تلويزيون يک دنيای 
صبح  ٧بهتر پنجشنبه ها ساعت 
و نيم  ٦به وقت لس آنجلس و 

 بعد از ظهر بوقت تهران 

. از شبکه کانال يک پخش ميشود  
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صبح روز دوشنبه نهم مرداد ماه،        
دیوان عدالت اداری رژیم، به                  
دنبال طرح شکایت از سوی چند           
تن از نمایندگان مجلس رای به                

این .  برکناری سعيد مرتضوی داد     
ارگان رژیم که ریاست آن را                   
آخوند جانی محمد جعفر منتظری         
بر عهده دارد، اعالم داشت که                
رأی لغو انتصاب مرتضوی از              
مدیر عاملی سازمان تأمين                        
اجتماعی قطعی است و این فرد              
دیگر هيچ سمتی در سازمان تأمين      

 .اجتماعی ندارد
 

قبل از آنکه وارد بحث چگونگی و 
یا چرایی صدور رای دیوان به               
اصطالح عدالت اداری رژیم در          
خصوص برکناری سعيد                           
مرتضوی از ریاست تامين                       
اجتماعی شوم، تصورم آن است            
که ناالزم باشد به معرفی یکی از           
چهره های خونخوار رژیم به نام           

نام سعيد  .  سعيد مرتضوی بپردازم   
مرتضوی خود گویای پيشينه او            
هست و نيازی نيست که به                         
بایگانی نشریات و رسانه های                
همين دو سه سال اخير مراجعه              
شود تا کشف کنيم که سعيد                          
مرتضوی چرا سعيد مرتضوی             

 شده است؟
 

رژیمی که بر اساس  سرکوب                  
شکل گرفته است،              57انقالب     

. مملو از سعيد مرتضوی ها است        
تاریخ این رژیم با قتل و جنایت               
افرادی همچون صادق خلخالی،           
محمد ری شهری، اسدااله                          

... سعيد مرتضوی و           ،الجوردی
هنوز آن      .  قابل تعریف است           

آدمکشان و آمرین کشتار دهه                  
شصت از خامنه ای تا رفسنجانی          
و موسوی و کروبی و صدها نفر           
عامل پيدا و ناپيدای آن قتل و                     

که سعيد مرتضوی با                   ،کشتار

 

 رژيم مرتضوى ها بايد برود
 در حاشيه برکنارى مرتضوى 

 
 پدرام نوانديش

انگشت کوچک آنان در شقاوت     
و بيرحمی و آدمکشی محسوب       
نميگردد، سکاندار ماشين                  
آدمکشی حکومت خدا بر روی       

 . زمين هستند
 

در هر دوره اوج گيری                         
اعتراضات اجتماعی، رژیم            
اسالمی دسته اى از عاملين اش      
را در راس ماشين صدور رای       
اعدام و آدمکشی قرار داده                 

نامهای خلخالی، رازینی،   .  است
پورمحمدی، الجوردی،                     

عالوه بر آن که     ...  صانعی، و    
با خوی ددمنشی عجين شده               
است، در عين حال بيانگر آن           
است که رژیم طی این سالها              
همواره آماج اعتراضات وسيع      
اجتماعی بوده است و این افراد       
مجرى پاسخهای سرکوبگرانه       

اما .  رژیم اسالمی بوده اند             
موقعی که کوس رسوایی آنها          
بيش از پيش به صدا درآمده،            
جایشان را به جنایتکاری دیگر      
داده اند تا چرخ ماشين آدمکشی      

 . اسالمی بچرخد
 

اما چرا اکنون سعيد مرتضوی        
را نمی توانند همچون                            
پورمحمدی و رازینی در جای        
دیگری جاسازی کنند و یا                   
همچون خلخالی داخل مجلس           
لفت و ليس بفرستند؟ آیا سعيد            
مرتضوی جنایت بيشتری کرده     
است و آنان کمتر و نمی توانند         

 کاری برایش بکنند؟
 

واقعيت این است که بحث بر            
سر این که کدام جنایتکارتر               

اما .  هستند نبوده و نيست                
موقعيت سعيد مرتضوی در             
حال حاضر به نوعی بيانگر             
موقعيت وخيم رژیم اسالمی             

مردم کارگر و زحمتکش    .  است

٢۶۵شماره   

و اکثریت عظيمى این حکومت فساد      
و جنایت را نميخواهند و همين                    
واقعيت منشا تعميق بحرانهای رژیم       
اسالمی و تشدید صفبندیهاى درون          

رژیم .  حکومتى براى بقاء است            
اسالمى در داخل با کابوس شورش         
گرسنگان روبروست که ظرفيت              
آنرا دارد که کل جامعه ایران را                 

و در چهارچوب بين                   ،درنوردد
المللی و منطقه ای نيز منزوى و                 

جنگ بقاء در       .  ضعيف شده است      
. رژیم بدون قربانی نبوده و نيست            

اینبار سعيد مرتضوی و باند احمدی        
نژاد قرار است نقش این قربانيان را        

صدور حکم   .  برای رژیم ایفا کنند        
تعليق پست ریاست مرتضوی بر              
تامين اجتماعی از سوی دیوان به              
اصطالح عدالت اداری رژیم در               
عين حال که بيانگر باال گرفتن                    
سطح دیگری از نزاع های درون             
حکومتی است، ناظر بر تالش باند          
خامنه ای و طيفهای دیگر موسوم به       
اصولگرا و تتمه های افرادی است          
که نام اصالح طلب بر خود دارند تا         
نشان دهند که رژیم از جنایتهایی که        
صورت گرفته مبرا است و آنچه که        
روی داده است نه مربوط به باند                
خامنه ای و آخوندهای جنایتکار و            

بلکه مقصر باند     ،رفسنجانی و شرکا  
احمدی نژاد است که حتی مرتضوی      
 .را در حمایت خود قرار داده است

 
برای آن بخش از رژیم که کمر به              
برکناری سعيد مرتضوی از ریاست      
تامين اجتماعی بسته است، نه توجه        
به جنایتهای سعيد مرتضوی در مقام      
دادستان رژیم در تهران کمترین                
اهميتی داشته و دارد، و نه دهان                 
کجی باند چاقوکش احمدی نژاد در           
گماردن سعيد مرتضوی به ریاست         
تامين اجتماعی در مقابل جنبش                  
مردم سرنگونی طلب، مورد نزاع           

چرا که خود احمدی نژاد               .  است
کمترین شهره اش، تير خالص زدن       

به افراد زندانی سياسی پس از                
آنچه که برای این          .  اعدام است   

حضرات نامحترم اهميت روز             
 اولافزونی یافته است، در درجه        

این است که رژیم و شخص خامنه    
ای را از زیر ضرب اعتراضات         
اجتماعی خارج ساخته و سعيد               

. مرتضوی را جای آن قرار دهند        
به همين منظور از مدتها قبل در            
این خصوص و از طریق رسانه           
هاى خود به اصطالح مهندسی             
افکار را آغاز کرداند و شکایت            
تعدادی از نمایندگان دزد و قاتلی          
همچون احمد توکلی و الياس                   
نادران را در این راستا باید                      

در عرصه         .  ارزیابی کرد        
اقتصادی نيز، بد عمل کردن، و            
فساد و اختالس باند احمدی نژاد           

. را مسبب تمام مشکالت جا بزنند       
دوم آنکه در شرایطی که رژیم در       
آن بسر می برد، به کار گماردن            
سعيد مرتضوی آن هم در راس             
سازمانی که ميليونها کارگر و               
توده کارکن ماههاست دستمزد              
دریافت نکرده و از هرگونه                    
امکانات تامين اجتماعی محروم          

در حالی که براحتی                      ،هستند
ميلياردها تومان از صندوق تامين      
اجتماعی توسط باندهای مختلف          
در رژیم غارت ميشود، خود یکی       
از فاکتورهای مهم در اعتراضات      

این .  اجتماعی خواهد بود                 
حضرات خطر شورش گرسنگان      
و سرنگونی رژیم را بيش از هر          
وقت احساس نموده و این اقدام               
احمدی نژاد را تحریک کننده                 
کارگران و توده های وسيع مردم         
برای یکدوره جدید از اعتراضات      

که نمونه آن در                          ،اجتماعی
 . نيشابور به وقوع پيوست، ميدانند

 
١۶صفحه در نهایت              
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تالش آمرین سعيد مرتضوی و ارازل و اوباش جمع شده                
در رژیم اسالمی برای به تاخير انداختن سقوط محتوم شان          

اما این  .  دوره احمدی نژاد برای رژیم تمام شده است        .  است
به معنای پایان جدال های درون رژیمی نبوده و نخواهد                  

به همان ميزان که جنبش سرنگونی طلبی مردم برای           .  بود
به زیر کشيدن کليت رژیم اوج ميگيرد، نزاع های درون                

. فاميلی حکومت نيز ابعاد تازه تری به خود خواهد گرفت             
تالش رژیم اسالمی برای پنهان ساختن ماهيت جنایتکارانه         
خود با صدور حکم دیوان عدالت اداری در خصوص                      
سعيد مرتضوی، درست مهر تائيدی بر آن مواضعی است            

سال گذشته همواره بر        33که کمونيستهای کارگری طی        
 .آن پای فشرده اند

 
 رژيم قاتلين بايد برود

ما در پس این نمایشها و محاسبات درون حکومتى ميگوئيم           
قاتل و جانی رژیم اسالمی سرمایه داران  و حاميان آن                     

سعيد مرتضوی یکی از عناصر رژیم در دوره ای             .  است
است که مردم به خيابانها آمده و فریاد مرگ بر خامنه ای                

سعيد مرتضوی، احمدی نژاد و دیگران بخشی           .  سر دادند 
از حکومتی هستند که متحدانه به قتل و کشتار دست زده                 

اسالف آنها مانند خمينی و موسوی و کروبی برای                  .  اند
مرتضوى .  بقاء نظام از هر جنایتی رویگردانی نکرده اند           

قاتل است و اینرا کل جامعه ميداند و همين فشار باعث شده       
اما جامعه در     .  که مرتضوى را به پشت صحنه بفرستند            

. عين حال ميداند که رژیم اسالمى رژیم مرتضوى هاست            
رژیمى که باید سرنگون شود و سران و دست اندرکاران               
جنایت در یک دادگاه علنى و عادالنه و منتخب مردم                         

 . *محاکمه شوند

 

 رژيم مرتضوى ها بايد برود
 ...در حاشيه برکنارى مرتضوى 

٢۶۵شماره   
 

 کارگران سرو مشرق زمين
 !يکماه دستمزد معوق

 

تا امروز هشت روز از پایان تير ماه می گذرد، با اینحال خبری از پرداخت                                           
 .نفر از کارگران شرکت پيمانکاری سرو مشرق زمين نيست           50دستمزدهای بيش از    

سيار .  مراجعات و اعتراضات کارگران به سيار مدیر شرکت هم بدون نتيجه بوده است            
با گستاخی و کارشکنی همچنان از پرداخت دستمزد کارگران خود داری نموده و                            

به جای اعتراض و پررویی بهتر است کمی قدر                     :  خطاب به کارگران گفته است         
یکماه   ،مسکن برایتان فراهم کرده ام، شماها را استخدام نموده ام     . محبتهای من را بدانيد

دستمزد که چيز مهمی نيست، اینقدر عجول و خودخواه نباشيد، مشکالت من را هم                         
 !درک کنيد

 

جناب سيار خيلی زرنگ و شياد تشریف دارند، مسکنی که             :  یکی از کارگران ميگفت    
ایشان برای ما کارگران تدارک دیده اند، همين دستشویی های آلوده و فاقد امکانات                         

شب کار نظافت     10صبح تا     5از  .  ما را هم استخدام نموده راست می گوید       .  پارکهاست
صبح جاروکشی و نظافت خيابانهای         5شب تا      1در پارک، از ساعت       ...  و آبياری و   

این همه  .  ساعت وقت در اختيار خودمان هستيم       4یا    3ساعت    24اطراف، در مجموع    
هزار تومان که     450تا    400زجر و کار و اضافه کاری شبانه روزی در ازای ماهی              

سيار هر ماهه از ثمره کار و رنج ما کارگران بيحقوق                .  بموقع هم پرداخت نمی شود      
حاال من  .  افغانستانی که از همه چيز محروم و تحت فشاریم ميليونها تومان پول می برد             

و دیگر رفقای کارگرم که در نهایت بی حقوقی و محروميت در عين دوری از خانواده                 
هایمان که ماههاست رنگ گوشت و پنير و ميوه را ندیده ایم و خوراکمان نان و چایی                     

 دستمزدمان را می خواهيم عجول و خود خواه شده ایم، بيشرمی تا کجا؟ ،شيرین است

 

نفر کارگر که درشرایط کاری نه                  50شر کت پيمانکاری سرو مشرق زمين با                    
هزار تومان به     300فقط به کارگران گفته اند ماهی           ،قراردادی و نه روز مزد هستند       

که البته از پرداخت همين دستمزد هم بيشرمانه طفره می روند با                       ،شما می پردازیم   
طرف قرارداد شهرداری      ،ساعت کاری شبانه روزی در ایا م تعطيل و غير تعطيل                  

این .  تهران و ارائه دهنده خدمات مربوط به پارکها و فضای سبز ميباشد                          5منطقه   
کارگران زحمتکش از شهروندان افغانستانی بوده که عمدتا بعلت اقامت غير قانونی در             
ایران و محروميتها و مشکالت ناشی از اقامت غير قانونی در شرایط معيشتی و کاری                

محل زندگی جمعی آنها اتاقکهایی است که در مجاورت                  .  بسيار سختی بسر ميبرند      
 . دستشویی پارکها در اختيارشان گذاشتند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری

 ٢٠١٢ژوئيه  ٣٠ – ١٣٩١مرداد  ٩

 

 زنده باد 
!جنبش مجمع عمومى کارگران  

!زنده باد شوراهاى کارگرى   
 

کارگران در اعتراضات جارى به مجمع 
! عمومى متکى شويد  

مجمع عمومى ظرف اعمال اراده مستقيم و 
! مستمر توده کارگران است  

 جنبش مجمع عمومى کارگرى را 

!تقويت و گسترش دهيد  

 

کنترل کارگرى کتاب   
!را از سايت حزب دريافت و توزيع کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٧صفحه     

بورژوازی هميشه از انقالب به             
معنی انفجار اجتماعی و تالش               
برای تغييرات از پائين با نفرت              

حتی اگر حاصل      .  یاد کرده است    
این تالشهای انقالبی شکست بوده        
باشد در تصویر پردازی ارتجاع          
سرمایه داری و ایدئولوگ هایش          
عليه نفس انقالب تاثيری نداشته             

بورژوازی آلمان و فرانسه       .  است
در حال جنگ و دستگاه کليسا و             
سلطنت متحد شدند تا اولين انقالب       
کارگری جهان یعنی کمون پاریس      

قریب هشتاد سال   .  را بخون بکشند  
خط توليد تبليغات ضد کمونيستی          
تالش کرده است که انقالب                       

کودتای "کارگری در روسيه را           
با انقالبات  .  بنامد"  حزب بلشویک 

اروپا و دیگر نقاط جهان و                         
قيامهای توده ای و مردمی بر عليه 
سلطه بورژوازی داخلی و بين               

. المللی نيز همين معامله شده است       
تالش شده است رهبران،                            
پيشکسوتان، سياستها و اهداف               
نيروی انقالبی تخطئه و تحریف           

هدف اینبوده و هست تا نفس       .  شود
انقالب و عمل انقالبى در اذهان             
توده کارگر و زحمتکش یا فاقد               
ارزش و اعتبار شود و یا دستکم            
به امری تخيلی و غير واقعی و               

 . غير مفيد تبدیل شود
 

شيپور بخشى از تبليغات عليه                 
انقالب روشنفکرانى هستند که               
مطلوبيت و ضرورت یک انقالب       
را با نتایج آن بررسى ميکنند و               
تالش دارند با این روش برخورد          
از ته تاریخى به یک واقعيت                    
اجتماعى نظرات خود را اثبات              

یادمان هست در همين سالها       .  کنند
و بعد از پایان جنگ سرد و راه               

" مرگ کمونيسم  "افتادن هياهوی      
و پيروزی بازار    "  پایان تاریخ "و  

آزاد بر سرمایه داری دولتی، چه          
کارنوالی از مجيزگوئی                              
بورژوازی و نفرت از انقالب و            

 
 

 بورژوازی و انقالب
 

 سياوش دانشور

. تغييرات بنيادی راه افتاد                   
یادمان هست که بسياری از               
نيروهای ناسيوناليست و                     
رفرميست و دمکرات که به              
اقتضای زمانه و اعتبار                       
مارکسيسم و اتوریته جنبش بين     
المللی سوسياليستی، بناچار              
زمانی چپگرا و شبه                                
سوسياليست شده بودند، چطور      
در این دوران دسته جمعی به           
سربازان کاخ سفيد و                              
سخنگویان ضد کمونيست در          
تریبونهای بازار آزاد و                        
مدافعين دمکرات تاچریسم و           

یادمان .  ریگانيسم تبدیل شدند       
 57هست که با شکست انقالب        

و البته اساسا موثر          ،در ایران  
چگونه       ،از اوضاع جهانى          

ميدان پيدا   "  دگراندیشى"پدیده   
به اسم رمز   "  دگر اندیش . "کرد

تکفير             ،چرخش سياسى           
انقالبيگرى و سوسياليسم و               

تکفير انقالب و               ،مارکسيسم
تمجيد ارتجاع هار سرمایه                

یادمان هست   .  دارى تبدیل شد     
که عروج اصالح طلبی دینی           
در ایران برای بقای نظام                    
منحط اسالمی چگونه پشتش را     
به ضد کمونيستی ترین و ضد          
انقالبی ترین نظریات داد و               
چگونه در اپوزیسيون پرو                

و "  خشونت"رژیم انقالب با          
تمایالت و رای         "ضدیت با         

 . ترجمه شد" مردم
 

اما ادعاهای سياسی و تبليغی           
بورژوازی تابعی از منافع                 
اقتصادی و بقاى حاکميت                   

بورژوازی .  ارتجاعيش است    
تالش ميکند انقالب را از                    
صحنه تالش اجتماعی بویژه           

. برای طبقات محروم حذف کند    
اما آنجا که قادر به آن نيست و           
عليرغم این تالشها انقالب و             
تحرک انقالبی حود را دیکته           

٢۶۵شماره   

ميکند، باید انقالب را با نام                             
سرکوب کند و یا راسا             "  انقالب"

مبشر انواع ارتجاع سياسی با نام               
در فرهنگ عامه و      .  باشد"  انقالب"

انقالب به    ،سياست در قلمرو جامعه    
قيام و اعتراض وسيع توده اى به                
حکومتها و وضع موجود اطالق               

در عين حال جامعه             .  شده است    
کنونى و قرن گذشته انواع تحرکات        
ارتجاعى و واپسگرا دیده است که            

معرفى کرده   "  انقالب"خود را با         
کمونيستها و مارکسيستها در       .  است

عين حال که از عمل انقالبى و                     
تحرک انقالبى توده مردم زحمتکش       
عليه تبعيض و اوضاع کنونى                      

در عصر          ،قاطعانه دفاع ميکنند        
سرمایه دارى و حاکميت بورژوازى     

تنها انقالب طبقه           ،بر کره خاکى      
انقالب کارگرى را بعنوان          ،کارگر

انقالبى عليه کل اوضاع موجود                 
برسميت ميشناسند و براى                             
سازماندهى این انقالب تالش                       

اما هدف بورژوازى از             .  ميکنند
کوبيدن انقالب اساسا و عموما                    
تالشى است براى نفى حرکت از               
پائين عليه سلطه طبقات دارا و                    
خصوصا نفى انقالب کمونيستى               
طبقه کارگر عليه حاکميت نظام                  

 . سرمایه دارى
 

چند صباحی گذشت و دیدیم همان              
کسانی که برای قلدری نظامی                     
آمریکا و ناتو هورا ميکشيدند، اینبار      
کودتاهای سفارتخانه های آمریکا در     
کشورهای جدا شده از بلوک شرق           

! ناميدند"  انقالب مخملی  "سابق را     
اینبار انقالب بدون دخالت انقالبی            
کارگر و کمونيسم و منطبق با                       
تغييرات ریموت کنترلی در ميان              
الیه های بورژوازی جواز عبور             

در ميان اپوزیسيون دست         !  گرفت
راستی ایران که به انقالب آلرژی             

انقالب مخملی طرفدار        ،شدید دارد  
پيدا کرد چرا که آنرا قالب مناسبی             

فشار از  "برای سياست و استراتژی      

. یافتند"  پائين و چانه زنی در باال       
و این دنيای ماليخوليائی تا                        
شکست قطعی کل این سياستها در       

. سطح جهان و ایران ادامه داشت        
جنگ، ميليتاریسم، تروریسم،               
فاشيسم و راسيسم، تهاجم به طبقه        
کارگر، کودتاها و ميدانداری                 
ارتجاع مذهبی قرار بود خال                   
انقالب و نگرش انقالبی و عمل            

دوره ای که      .  انقالبی را پر کند       
حتى انقالبيون سابق زیر بار                  
فشار این تبليغات از انقالبی                     
خواندن خود، از فراخوان به عمل      
انقالبی و کارگری، و از نفس                 

 . انقالب تبری ميجستند
 

اما کشتی سرمایه داری بار دیگر        
. در گل بحران اقتصادی نشست           

بحران اقتصادی کل عمارت                  
سياسی، تبليغی، تئوریهای یک            
من یک غاز، و داعيه سرمایه                

را بى  "  نظام برتر "داری بعنوان    
بار دیگر صحنه دنيا     .  اعتبار کرد 

کالسيک شد و جنبشهاى واقعى            
چپ و راست صحنه سياست را            

بورژوازی از قلدر    .  اشغال کردند 
ميليتاریست ها تا ليبرالها و                       
دمکراتهایش در مرکز و چپ،              
جملگی اختالفات خانوادگی را             
کنار گذاشتند و برای نجات                       
سرمایه و سرمایه داری تالش               

از .  واحدى را در دستور گذاشتند      
یکسو غرغر ميکردند که وال                
استریت و بازارهای بورس                    

شده و ظاهرا این       "  سوسياليستی"
ادعا بر نفی کمک دولت به بانکها       
و سرمایه داران مالی از موضع           
راست افراطی نقد داشت و از                
سوی دیگر برنامه همين راست            
افراطی و کل بورژوازی                          

قرضهای "  سوسياليستی کردن    "
١٨صفحه بورژوازی   



يک دنياى بهتر                                                                 ١٨صفحه     

شعارها و سياستها روشن و         .  بود
: بدون تفسير بودند و هستند                      

بورژوازی و سرمایه های بزرگ       
باید نجات یابد و چرخه سودآوری        

اما هزینه    ،برای سرمایه احيا شود    
بحران و فساد مالی و بدهيها و                 

سرمایه توسط مردم     "  ضررهای"
اینجا !  دسته جمعی پرداخت شود       

دیگر حمله به انقالب و سوسياليسم      
و مارکس در دوره ای که                            
بورژوازی بی اعتبارتر از هر              

واقعيات .  زمانی است فایده ندارد      
 .  اجتماعى خود را دیکته ميکنند

 

اولين بارقه های مقاومت در مقابل      
بورژوازی و سياستهای ضد                   
کارگریش به موجی از اعتراض          
و قيام توده ای در چهار گوشه                  

اعتراض عليه    .  جهان منجر شد      
سرمایه داری از کشورهای اروپا        
و امریکای شمالی تا خاورميانه و        

. شمال آفریقا را درنوردید                         
اوضاعی پيش آمد که باثبات ترین        
حوزه های دیروز سرمایه امروز        
فاقد ثبات بودند و آینده شان نيز               

دیگر اوضاعی نبود که         .  نامعلوم
تبليغات ضد کمونيستی و تبليغ و           

. فحاشی به انقالب کارساز باشد            
همين اوضاع به سقوط                                 
دیکتاتوریهای سی و چهل ساله              
منجر شد و دورنمای تغيير نظم              
قدیم را مقابل ميلياردها انسان در          

بناچار .  کره خاکی گذاشت                
تيتر رسانه هائی شد که       "  انقالب"

تا دیروز یک رسالت اساسی شان        
شانتاژ و سرهم کردن تاریخ جعلی       
عليه هر انقالب و انقالبيون و                  

اپوزیسيون .  عمل انقالبى بود           
دست راستی ایران نيز خجلت زده       
و مثل هميشه عقب تر از هم سنخ           
هایشان در جهان، کمی ترمز                   
فحاشی به انقالب را کشيدند اما              
زهر و کينه طبقاتی شان را متوجه       

آخر دیگر همه       .  کمونيسم کردند   
فهميدند که ميشود دیکتاتورها را          

 

 ...بورژوازی و انقالب 
هم به کمک آمریکا و جنگ               
سرنگون کرد و همزمان با                
آلترناتيو سازی در مقابل                     
اعتراض برحق مردم و با                  
سرهم بندی مشتی مرتجع تحت      

همان "  شورای انقالب  "عنوان  
رسالت قدیمی ضد انقالبی و             
ضد کمونيستی را با نام                         

 . پيش برد" انقالب"
 

اگر ميتوان خمينی و جریان              
مرتجع اسالمی را در انقالب           

ایران در            57آزادیخواهانه      
" رهبر انقالب "عرض دو هفته    

" انقالب اسالمی "و انقالب را      
جا داد، چرا نتوان غنوشی و             
طنظاوی و محمد مرسی و هر         
جانور و مزدور ناتو و پنتاگون       

جا داد و سياست      "  انقالبی"را  
ميليتاریستی و کشتار را                      

معرفی نکرد؟ کسانى   "  انقالب"
مانند نورى زاده و دیگران که         
در نشست هاى آلترناتيو سازى      
خود را به در و دیورا                             

و شاهکارهاى                      ،ميکوبند
سياسى و بازیچه بودنشان در           
دست وزارت اطالعات و                  

" دولت در تبعيد             "تشکيل       
 ،معرف حضور همه هست              

جنگ در حلب سوریه را با                
تالش براى فتح بنغازى در                

توصيف "  مبارزان"ليبى توسط   
ميکند و حتى ميگوید مردم                 

دیر به جریان انقالب           "حلب    
انقالب مورد نظر        "!  پيوستند
انقالبى است که روى      ،امثال او 

دوش ارتش آزاد سوریه و                  
القاعده اى ها و نيروهاى                     
متفرقه آدمکش سابقا حکومتى        
با حمایت آمریکا و اتحادیه                 
عرب و ترکيه به مردمى که از       
صحنه سياست توسط همين               

. نيروها قيچى شدند حقنه ميشود  
بازارى و     "  انقالبيون"اینها     

پنتاگونيست دوره مصادره                

٢۶۵شماره   

اعتراضات برحق مردم و سرکوب        
از .  هستند"  انقالب"آن با نام               

یکطرف باید ماتریال طرحهاى                 
غرب براى کنترل اوضاع سابق               
باشند و از طرف دیگر تحت عنوان         

اتحاد براى    "و    "  شوراى انقالب   "
و غيره در معيت                 "  دمکراسى
به جهت سياسى جامعه                ،پنتاگون

 . شکل دهند
 

افق اپوزیسيون بورژوائى ایران               
براى کسب قدرت سياسى یا رفتن             
پشت رژیم اسالمى است و یا                        
سناریوهاى کودتا و جنگ و بند و              

ادبيات و   .  بست از باالى سر مردم        
روشهاى این اپوزیسيون ضد                      
کمونيست نيز تابع مقتضيات زمانه         

دوره اصالح          ،اگر دوره    .  است
طلبان حکومتى و مانور در                           
چهارچوب قوانين ارتجاع اسالمى          

اینها از آخوند آخوندتر و البته         ،باشد
" دگر اندیش    "و     "  مسالمت جو    "

ميشوند و وظيفه شان تکفير انقالب          
انتخاب "و قانع کردن مردم به کم و          

 ،اگر دوره  .  است"  بين بد و بدتر        
دوره قيامها و خيزشهاى توده اى و          

بالقوه انقالبات کارگرى          "  خطر"
آنوقت بخش اساسى اردوى            ،است

راست اعم از حکومتى تازه                          
مغضوب شده تا اپوزیسيون هميشه         

پشت دمکراسى          ،دست به سينه         
موشک کروزى و کودتا و جنگ               

. داخلى و تروریسم عریان ميروند          
بورژوازى بدون اعمال خشونت و          
استثمار طبقاتى و تحدید آزادى و               
منکوب کردن اکثریت مردم                         

. زحمتکش قابل تعریف نيست                    
بورژوازى عقبمانده و اسالم زده              

ایران که عمرى را زیر عباى                
آخوند و سنت ناخن جویده و بيش         
از هر کسى از کارگر و کمونيسم         
و عمل مستقيم و انقالبى مردم                 

در دوره انقالبى           ،وحشت دارد   
وظيفه اش پاسدارى از وضع                 
موجود و ایفاى نقش براى                         
بازسازى ارکان اساسى حاکميت        

. ضد انقالبى طبقه بورژوا است          
نشده "  انقالبى"بورژوازى ایران     

بلکه عنوان انقالب را در             ،است
قالبى پوپوليستى عاریت گرفته تا        
طبق شرایط جدید تجدید آرایش             
کند و در مقابل تالش از پائين                  

 . براى تغيير بایستد
 

مفسرین ذوق زده که پيشروى                
ارتجاع دست ساز و واپسگراى            
اسالمى و قومى در بنغازى و                 

پيشروى "حلب را تحت عنوان             
" مبارزان و نيروهاى انقالب                

و همزمان در               ،اعالم ميکنند    
کشورهاى مختلف مشغول سرهم        

" شوراى انقالب "بندى المثنى این    
متحدین    ،براى آینده ایران هستند       

ارتجاع سياسى داخلى و بين                    
المللى عليه تالش آزادیخواهانه            

. مردم در ایران و سوریه هستند           
معضل این جماعت اینست که                

سوریه و ليبى      ،فکر ميکنند ایران   
و عراق است و آنها ميتوانند                    
بسادگى نقش چلبى و غنوشى و             

اینها جامعه  .  طنطاوى را ایفا کنند    
اینها ذهنيت   .  ایران را نميشناسند    

واپسگراى خود را جاى ذهنيت            
واقعى و تمایالت واقعى مردم                

اینها تنها به لطف         .  قرار ميدهند  
اما .  اختناق سياسى دوام آورده اند     

خوب است بدانند که براى تبدیل           
 ،ایران به ليبى و سوریه و عراق          

باید مانع اردوى آزادى و برابرى        
و سوسياليسم در ایران را مانند              

بطور "  امام راحل شان     "خمينى   
اینبار داستان  .  خونين درهم بکوبند  

 . *   تکرار نخواهد شد ۵٧انقالب 

 

به حزب اتحاد کمونيسم 
!کارگرى کمک مالى کنيد  



يک دنياى بهتر                                                                 ١٩صفحه     

گرسنگى    ،گسترش فقر و فالکت        -١
گرانى سرسام آور و              ،و سوتغذيه   

ناتوانى اکثر مزدبگيران جامعه از               
 ،تامين نيازهاى پايه اى خويش                    

گسترش بيکار سازيها و اخراج                   
افزايش کار                ،گسترده کارگران       

گسترش     ،قراردادى و سفيد امضا           
وسيع شرکتهای پيمانی که کمترين            
دستمزدها را به کارگر ميپردازند،               
فقدان سيستم رفاه اجتماعى و عدم             
دسترسى مکفی به بهداشت و درمان        

جامعه را در         ،و آموزش و مسکن       
آستانه يک بحران عميق سياسى و            

در شرايطی  .  اجتماعى قرار داده است   
که فقر و گرانى کمر مردم را خرد                 

و مردمى ناراضى و                ،کرده است   
منزجر هر روز بيشتر قربانى اين                

شورش گرسنگان        ،اوضاع ميشوند   
عليه وضع موجود يک چشم انداز              

وظيفه فورى جنبش        .  واقعى است   
کمونيستى کارگران، سازماندهى اين       
پتانسيل اعتراضى طبقه کارگر و                  
مردم زحمتکش و تبديل آن به                         
جنبشى خودآگاه و انقالبى عليه                     
سرمايه دارى و نظام اسالمی حاکم             

 .است
 

با تشديد گرانى و گسترش فقر و            -٢
بروز پيامدها و مصائب اجتماعى                
ناشی از آن، جناح هاى مختلف                     
بورژوائى تالش ميکنند يکديگر را           
مسبب اين اوضاع فاجعه بار قلمداد            

مافياى "تز مقابله با                         .  کنند
واردات بى     "، نقد به               "اقتصادى

حمايت از توليدات    "سياست    ،"رويه
و کال ديدگاههاى                       "  داخلى

ناسيوناليستى و پروتکشنيستى، نه          
نسخه اى براى درمان اين اوضاع              
بلکه تالشى آگاهانه براى خارج                   
کردن مسبب واقعى اين وضعيت،                
يعنى نظام سرمايه دارى و کل                         
حکومت مرتجع اسالمى از تيررس           
تعرض و اعتراض کارگران و مردم           

در عين حال طرح اين        .  گرسنه است 
سياستها تالشی برای پاسحگويی به        
فشار پائينى ها از جانب باالئى ها                 
است که به سهم خود به جدال درون           
حکومتى برسر کنترل اوضاع و نفس       

جمهوری .  بقاى حکومت دامن ميزند     
اسالمی نه ميخواهد و نه ميتواند اين        

تحميل فقر و    .  اوضاع را تخفيف دهد    
فالکت يک سياست رژيم اسالمی                 
برای بزانو درآوردن کارگران و مردم    

 .زحمتکش است
 

نه فقط جمهورى اسالمى، بلکه            -٣

 

 !عليه گرانى و فقر
 وظايف فورى کمونيسم و طبقه کارگر

ديگر نيروهاى بورژوائى                         
اپوزيسيون نيز راه حلى ريشه ای       

. براى نابودی فقر ندارند                           
اپوزيسيون پرو غرب نه تنها                 
وعده بهبود اين اوضاع را                        
نميدهد، بلکه چند نسل از                          
کارگران را به جان کندن براى               
بازسازی سرمايه دارى و                         

خرابيهاى ناشى از عملکرد                "
. فرا ميخواند   "  حکومت اسالمى   

اسالمى اپوزيسيون  -جريانات ملى
مسئله فقر و گرانى را ابزارى در         
خدمت جنگ جناحى می بينند و             
عموما سياستهاى ناسيوناليستى       

برخی از      .  را مطرح ميکنند           
يا "  چپ رايکال       "جريانات        

گسترش فقر را ابزارى در خدمت        
شورش و عصيان مردم عليه                 
رژيم تلقی ميکنند يا با طرح                     
سياستهاى آنارکوپاسيفيستى از         
سازماندهى توده اى و کارگرى             

حزب .  عليه فقر طفره ميروند            
اتحاد کمونيسم کارگرى مبارزه            
عليه فقر و فالکت و گرانى را                  
مبارزه اى حياتى عليه نظام                     
سرمايه دارى و حکومت اسالمی       
و جزيی از مبارزه بيوقفه براى             
بهبود دائمى معيشت طبقه کارگر         

بدرجه اى که        .  و مردم ميداند       
طبقه کارگر و جنبشهاى                             
اعتراضى بتوانند حاکميت سرمايه    
و رژيمشان را در تحميل فقر و               

به      ،فالکت بيشتر عقب برانند             
همان درجه شرايط براى                            
سرنگونى رژيم اسالمى و برپائى       
يک انقالب عظيم کارگرى عليه            

 .وضع موجود فراهم تر ميشود
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى        -۴
و جنبش سوسياليستى طبقه                   
کارگر، نظام سرمايه داری را                 
مسبب مستقيم فقر و فالکت و                 
بيکارى و گرانى و گرسنگى و               
مصائب اجتماعى ناشى از آن                 

رژيم اسالمى، حکومت         .  ميداند
نظامى و    -مشتى کانگستر سياسى  

باندهاى اقتصادى مافيائى است           
که بر تمام امکانات جامعه چنگ          

مساله اين نيست که       .  انداخته اند  

٢۶۵شماره   

نميگذارد "  مافياى اقتصادى    "گويا     
دولت کارش را بکند و نتيجتا اين                    

اين حکومت  .  وضعيت پيش آمده است    
مافيايی سرمايه و اسالم در ايران                  

سران رژيم اسالمی خود از               .  است
بزرگترين سران مافياى اقتصادى در          

کارگران و مردم گرسنه     .  ايران هستند 
در اين جدال نبايد به دنبالچه کشمکش        
و رقابت بخشهاى مختلف سرمايه                 

کمونيسم و طبقه کارگر        .  تبديل شوند  
بر استقالل طبقاتى اش از سرمايه و             
جناحهاى دولتى و غير دولتى                           
بورژوازی، بر جنبش و راه حل                       

و بر مطالبات و نيازهاى         ،مستقل اش 
فورى خود و اکثريت عظيم مردم در             

. مقابله با اين اوضاع تاکيد ميکند                  
که مبارزه اى براى       ،مبارزه عليه فقر   

رفع نيازهاى فوری کارگران و مردم           
درعين حال جبهه مهمى از                   ،است

مبارزه عليه حکومت و قدرت سياسى        
. و اقتصادى سرمايه در ايران است             

اين دوره اى است که بيش از هر                     
زمان کارگر و اعتراض و مطالبات                
کارگرى جايگاه مهمترى در سياست و      
نگرش و سمتگيرى سياسى توده                  
 .مردم مخالف رژيم اسالمى پيدا ميکند

 

مبارزه و اعتراض عليه اين                     -۵
شرايط دهشتناک يک واقعيت انکار             

اعتراض و شورش عليه     .  ناپذير است 
وضعيت موجود يکی از اشکال محتمل      

اما .  اعتراض در چنين وضعيتی است       
در اين شرايط مخاطراتى مبارزات                
طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری         
و رفاه را تهديد ميکند که کمونيسم و            
کارگران پيشرو و سوسياليست بايد             
آنها را بشناسند و راه حل واقعى و                 

 . عملى در مقابل آن ارائه دهند

 

واقعيت اينست که شورش عليه فقر و         
گرسنگى، بدون سازمان و بدون                    
رهبرى و بدون تشکل و آمادگى و افق        

 ،روشن سياسى در مقياس سراسرى         
به تحرک و اعتراضى کور تبديل                     

نتيجه چنين وضعيتى، عليرغم    .  ميشود
حقانيتى که دارد، سرکوب و شکست           

ارکان سياست و تاکتيک حزب         .  است
متشکل     ،در مواجهه با اين اوضاع            

کردن توده طبقه کارگر و مردم                        
گرسنه عليه فقر و فالکت، ترسيم افق        

بعنوان سه رکن     ،و سازمان و رهبرى   
مهم تضمين پيشروى و پيروزى                   

تبديل شورش کور به شورش         .  است
آگاهانه و سازماندهی اعتراض عليه         
وضعيت موجود درگرو تامين اين سه       

 .رکن اساسى است
 

کمونيسم و طبقه کارگر بايد در               -۶
راس مبارزه عيله فقر و گرسنگى و           
وضعيت فالکتبار اقتصادی قرار                    

در اين مبارزه يک هدف                  .  گيرند
استراتژيک ما خارج کردن کنترل                
پروسه توليد و توزيع کاالها و اقالم            
مورد نياز پايه ای مردم از مکانيزم و         

دسترسی و       .  تسلط بازار است            
برخورداری از غذا و آموزش و                     
بهداشت و سالمتی، نه يک امتياز                
ويژه طبقات دارا، بلکه حق پايه ای             
همگان و هدف عمومی ما در اين                  

هر انسانی به محض         .  مبارزه است  
چشم گشودن به اين جهان بايد از                  
تمامی نيازهای انسانی برخوردار                

از اينرو مبارزه برای وادار              .  شود
کردن دولت سرمايه به دادن سوبسيد        
به اقالم مورد نياز زندگی مردم  و                  
تامين بيمه های اجتماعی رکن ديگر          

ايجاد سازمانهاى      .  سياست ماست     
توده اى عليه فقر، برگزارى مجامع            
عمومى کارگری در مراکز مهم توليد         
مواد غذايی و نيازهای مردم،                          
برگزاری مجامع عمومی در محالت           
کارگرى و فقر زده، سازمان دادن                 
ايجاد شبکه هاى متنوع عليه                           
گرسنگى و فقر، شرط اساسی پيشبرد      

بايد .  چنين استراتژی و سياستی است     
در هر گوشه جامعه پرچمى عليه فقر         

 .و فالکت اقتصادی برافراشت
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى                -٧
رهبران    ،توجه پيشروان طبقه کارگر      

 ،سوسياليست و کمونيست طبقه                  
فعالين اردوى آزادى و برابرى و رفاه       

 . را به اين اوضاع خطير جلب ميکند
 

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى طبقه             
کارگر و مردم آزاديخواه را به                          
متشکل شدن و مقابله با موج فقر و             
فالکت و گرانى عليه نظام سرمايه                
  !دارى و حکومت اسالمى فراميخواند

 

 مصوب پلنوم سوم حزب 

 ٢٠٠٨ژوئن  ،به اتفاق آرا



يک دنياى بهتر                                                                 ٢٠صفحه     

 

  ١اطالعيه شماره 

 

کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم 
 کارگرى برگزار ميشود

 
به اطالع ميرسانيم که کنگره دوم حزب اتحاد کمونيسم           
کارگرى در ماههاى آتى در يکى از کشورهاى اروپا                  

 . برگزار ميشود

 
نمايندگان کنگره طى دو مرحله انتخابات سراسرى و               

ابتدا .  محلى توسط تشکيالتهاى حزب انتخاب ميشوند          
) کشورى(انتخابات سراسرى و سپس انتخابات محلى           

نفر از        ٢٠در انتخابات سراسرى           .  برگزار ميشود   
همه رفقاى عضو      .  نمايندگان کنگره انتخاب ميشوند        

حزب حق دارند براى انتخابات سراسرى کنگره کانديد           
 . شوند

 
آخرين تاريخ براى اعالم کانديداتورى انتخابات                           

 ١٣٩١مرداد      ١۵برابر با        ٢٠١٢اوت      ۵سراسرى   
لطفا کانديداتورى خود را به آدرس ايميل ويژه              .  است

 . کنگره اعالم کنيد

 
Wupiran.congress2@gmail.com 

 

 کميته برگزارى انتخابات کنگره دوم 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

 ٢٠١٢ژوئيه  ٢٢

٢۶۵شماره   

!زنده باد جمهورى سوسياليستى!      سرنگون باد جمهورى اسالمى  
١١صفحه   

 زنده باد شوراها
 !ارگانهاى اعمال اراده توده اى را همه جا برپا کنيد

 مصوب دفتر سياسى حزب
 

بار ديگر جامعه ايران در آستانه تحوالت عظيم و تاريخسازی قرار                           -١
مردم آزاديخواه حکم به سرنگونی رژيم اسالمی داده اند و هم              .  گرفته است 

پيشروی مبارزات توده های         .  اکنون دست بکار بزير کشيدن آن هستند               
بپاخواسته مردم و تحقق سرنگونی رژيم اسالمی بشکلی سازمانيافته و در               
سريعترين و کم مشقت ترين شکل در گرو ساختن ارگانهای مبارزاتی و                        

 . اعمال اراده توده ای مردم، شوراها، در سراسر جامعه است
 

يک هدف شوراها گرفتن بخش هر چه وسيعتری از قدرت توسط توده                    -٢
سازماندهى مبارزه      ،اين ارگانها ابزار متحد شدن        .  کارگران و مردم است      

انقالبى و آزاديخواهانه، اعمال قدرت کارگران و مردم زحمتکش و نفى                        
شوراها همچنين از ارگانهاى قيام      .  قدرت سرمايه و جمهورى اسالمی است       

در محيط زيست و کار در سطح             ،بايد همه جا   .  عليه جمهورى اسالمى اند     
 . محلی و سراسری شوراها را سازمان داد

 

شورا کاراترين، مناسبترين و ساده ترين ظرف اتحاد و اعمال اراده توده        -٣
شورا ضامن اعمال اراده مستقيم و مستمر توده های مردم است                .  ای است 

 .وبايد جايگزين قدرت  ارتجاع اسالمی شود
 

شوراها امر اتحاد   .  طبقه کارگر بايد بسرعت شوراهاى خود را ايجاد کند           -۴
تامين استقالل طبقاتى و اتخاذ سياست کنترل کارگرى را               ،صفوف کارگران 

شوراها امکان حضور طبقه کارگر بعنوان رهبر شايسته                .   تسهيل ميکند  
کارگران   .جنبش سرنگونی طلبانه توده های مردم را فراهم مياورد                             

 . سوسياليست بايد پيشرو ايجاد شوراها در محيط زيست و کار باشند
 

. شوراهاى محالت در شرايط امروز از اهميت ويژه اى برخوردار است                -۵
 ،تجربه عملى همين دوره نشان ميدهد که محالت و تجمعات مبارزاتى در آن             

بايد .  پايه سازماندهى حرکات اعتراضى وسيع و بويژه تظاهرات شبانه است          
کنترل محالت را از دست جمهورى اسالمى و نيروى سرکوبگر آن خارج                    

 .  کرد
   

کارگران و مردم زحمتکش را به برپائى            ،حزب اتحاد کمونيسم کارگرى      -۶
 . شوراها فراميخواند

 

 حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٢٠٠٩ژوئن  ٢٣

 

کليه سران و دست اندرکاران 
نه  ،جنايت عليه مردم ايران

بخاطر عقايد ارتجاعى شان بلکه 
بايد در  ،بدليل جنايت و قتل نفس

دادگاههاى علنى و عادالنه و 
!منتخب مردم محاکمه شوند  


